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El primer treball discogràfi c 
del grup montcadenc de rumba 
urbana La Pegatina, Al carrer!,  
podria ser el Disc català de l’any 
després que hagi arribat a la fi nal 
del concurs que organitza l’emis-
sora Ràdio 4. El grup que lidera 
Rubén Sierra competeix amb 
bandes de prestigi nacional com 
Obrint pas i Lax’n’Busto. Fins al 
proper 15 d’abril el públic pot 
votar per una de les deu forma-
cions fi nalistes del certamen a 
través d’Internet al portal següent 
www.disccataladelany.com.

La Pegatina 
opta al premi 
de Disc català 
de l’any

 El grup toca ritmes de rumba urbana l ARXIU

> Esports: La Salle d’handbol es complica la permanència després d’una inesperada derrota a casa PÀG. 30

Cultura

SILVIA DÍAZ

PÀG. 28

PUBLICITAT

Els usuaris valoren amb 
nota el primer any de 
funcionament del CAP 
Les Indianes.  PÀG. 4

Els grups polítics locals acorden 
plantejar el trasllat de Lafarge
Per primera vegada l’Ajuntament qüestiona obertament la continuïtat de la fàbrica al municipi. PÀG. 3

SILVIA DÍAZ

Un agent de la Policia Local explica els riscos del consum d’alcohol a l’IES La Ribera  l PILAR ABIÁN

FUTUR DE LA CIMENTERA

Un miler 
de persones 
s’aboca en la 
regeneració
del Ripoll

> PÀG.5

Una plantada popular feta el 30 de març 
ha deixat 1.300 exemplars d’arbres, ar-
bustos i plantes autòctones a la llera del 
riu entre la Ferreria i la C-17. L’activitat 
s’emmarcava en la campanya Plantem 
el futur convocada a tot a Catalunya.

>SOCIETAT

PÀG. 17

Prop de 3.000 alumnes de 
primària i secundària del muni-
cipi coneixeran al llarg del curs 
bons hàbits de salut en temes 
com el sexe, les drogues, la 
seguretat vial, l’alcohol o l’ali-
mentació, entre d’altres. L’Ajun-
tament organitza els tallers dinà-
mics i participatius fi ns al juny. 

Tallers per 
apropar bons 
hàbits de salut 
als estudiants

El Basar de la cultura 
rep el premi Rosalia 
Rovira 2007  PÀG.  23
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>Actualitat

MEDI AMBIENT

Tots els grups municipals acorden iniciar un 
procés de negociació per al trasllat de Lafarge
La Plataforma Antiincineració presenta a la Generalitat més de 6.000 signatures contra la possibilitat que la cimentera uitlitzi biomassa com a combustible

L’Ajuntament en ple qüestiona, 
per primera vegada obertament, la 
permanència d’una indústria com 
la cimentera Lafarge tan a prop del 
nucli urbà, a menys de 200 metres 
del barri de Can Sant Joan. Els 
portaveus dels grups municipals 
–PSC, ICV-EUiA, CiU, PPC i 
Esquerra– estan en procés de con-
sensuar un document que volen 
trametre al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i que fi xa tex-
tualment com a objectiu “iniciar 
un procés de negociació entre el 
Consistori, la Generalitat i l’em-
presa per tal de poder arribar a 
un acord pacífi c que permeti el 
trasllat de la cimentera allà on 
realment hi tingui cabuda”. 

Raons. Els arguments dels grups 
són, entre d’altres, que no està 
prou provat que la crema de fangs 
de depuradora i altres residus no 
sigui perjudicial per a la salut de 
les persones; que aquesta és l’única 
cimentera de tot l’Àrea Metropoli-
tana que està tan a prop d’un nucli 
urbà i que hi ha un rebuig manifest 
de la ciutadania vers la instal·lació 
que s’ha constatat amb la recollida 
de prop de 6.000 signatures per 
part de la recentment constituïda 
Plataforma Antiincineració.
L’escrit que fi nalment s’acordi es 
presentarà a la Generalitat abans 
del 8 d’abril –dia en què acaba 
el periode d’al·legacions que ha 
obert el govern autonòmic en re-
ferència a l’última resolució favora-
ble a la continuïtat de l’activitat ex-

tractiva i productiva de la indústria. 
L’administració local reconeix que 
tècnicament la fàbrica compleix 
amb la normativa municipal quant 
a sorolls, olors i sistema de saneja-
ment i informarà favorablement al 
respecte però, alhora, manifesta la 
seva desaprovació per la resolució 
d’autorització ambiental emesa per 
la Generalitat, que obre la porta 
a què la cimentera pugui utilitzar 
biomassa com a combustible. 

Rebuig ciutadà. En el moment de 
tancar aquesta edició, tant la Plata-
forma Antiincineració com el Grup 
de Medi Ambient-Ecologistes en 
Acció tenien previst presentar al-
legacions contra la resolució de 
la Generalitat i sol·licitar també el 
trasllat de la indústria. El portaveu 
del Grup, Manel Borrell, conside-
ra que “amb la resolució a favor 
de la continuïtat de l’activitat de 
Lafarge, es perpetua la continuï-
tat de la fàbrica en la seva actual 
ubicació, amb el perjudici per a 
la salut del veïnat”. 
El Grup va adreçar a mitjan de 
març a l’Ajuntament una proposta 
de moció demanant el trasllat de la 
cimentera que, fi nalment, no es va 
tractar en l’últim Ple, tot i que la 
petició coincideix amb l’essència 
de l’acord que ara estan consensu-
ant els grups polítics.

Lliurament de signatures. Les al-
legacions que presentarà la Plata-
forma Antiincineració, liderada 
per l’AV de Can Sant Joan, les està 
redactant un gabinet d’advocats 

i es presentaran a la Generalitat 
acompanyades de les més de 6.000 
signatures que s’han recollit contra 
la crema de llots de depuradora i 
altres residus a la cimentera. Les 
fi rmes també es lliuraran al Con-
sistori el proper 10 d’abril. Així 
mateix, el col·lectiu ha sol·licitat 
una reunió amb el conseller Fran-
cesc Baltasar juntament amb altres 
entitats veïnals de municipis on hi 
ha cimenteres. 
“Montcada va tenir durant 
molts anys una incineradora i 
ara té un Ecoparc i una depu-
radora d’aigües al Besòs; estem 
farts d’acollir instal·lacions que 
tracten amb residus”, diu textual-
ment un comunicat fet per la Pla-
taforma, que demana respecte per 
a la ciutat. Al gener, el col·lectiu va 
aplegar prop d’un miler de perso-
nes en la primera manifestació feta 
contra la cimentera i preveu fer-ne 
una segona a fi nal de maig.

L’Ajuntament considera 
que, en ple segle XXI, 
una cimentera no pot 
estar a menys de 200 
metres d’una població

Pilar Abián | Redacció

Representants del Grup de Medi Ambient-Ecologistes en Acció van expressar en l’últim Ple la petició de trasllat de la cimentera |  SILVIA DÍAZ

Lafarge Cementos ha fet públic un 
comunicat en resposta a la posició 
de l’Ajuntament sobre la necessitat 
que la indústria es traslladi fora 
del municipi. L’escrit fa constar 
que el trasllat de la instal·lació és 
“absolutament inviable” per les 
seves característiques i entén que 
el que planteja el Consistori és “el 
tancament de la fàbrica”, el que 
suposaria la pèrdua de més de 200 
llocs de feina. 
L’empresa assegura que al llarg de la 
seva història ha complert la legislació 
vigent en cada moment en matèria 
mediambiental, fent importants 
inversions tecnològiques, i recorda 
que, des del 1993, ha destinat més 
de 17 milions d’euros per reduir 
les emissions de pols i minimitzar 
molèsties als veïns, “amb resultats 
més que evidents”, afi rma. També 
indica que les emissions de pols no 

es poden atribuir a la cimentera, 
sinó a la situació geogràfica de 
Montcada, “que està en un enclau 
molt sensible des del punt de vista 
ambiental envoltada d’autopistes i 
carreteres amb trànsit intens”. 
El comunicat cita un estudi realitzat 
a Catalunya de la Universitat Rovira 
i Virgili (2000-2001), segons el qual 
l’activitat de les cimenteres “no 
suposa un risc addicional per a la 
salut dels veïns de les localitats on 
estan ubicades”.

Crida a la calma. En referència al 
debat obert sobre el trasllat de la 
cimentera, l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), ha puntualitzat que “es tracta 
d’un procés a llarg termini que s’ha 
de fer amb calma i dialogant amb 
l’empresa”. L’edil també ha afegit que 
l’Ajuntament no vol que el fet impliqui 
la pèrdua de llocs de treball | LG

Lafarge diu que el trasllat és “absolutament inviable”
resposta

La Plataforma convida 
la ciutadania a assistir 
al lliurament de les 
signatures recollides 
contra la crema de llots

03
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>Notícies Protesta de l’AV de la Ribera 
pel cost de la remodelació 
dels edifi cis del barri. PÀG. 7

Entrevista amb el 
regidor socialista 
Sergio Hermoso. PÀG. 8

SANITAT

El CAP Les Indianes tindrà més serveis 
per equiparar-se a l’ambulatori del centre
Els usuaris valoren positivament com funciona l’equipament del Pla d’en Coll un any després de la seva posada en marxa

El CAP Les Indianes, al camí 
de la Font Freda, ha contribuït 
a descongestionar l’ambulatori de 
la plaça Lluís Companys en el seu 
primer any de posada en marxa. El 
centre té assignats 11.206 usuaris 
–1.995 són infants–, la majoria de 
Mas Rampinyo i de Terra Nostra, 
pràcticament els mateixos amb 
què va arrencar al 2007. 

Durant aquest any, prop de 500 
persones han tornat al metge de 
capçalera del CAP del centre, 
però d’altres han decidit passar 
a l’ambulatori del Pla d’en Coll 
“després de comprovar que 

aquest centre funcionava bé 
i que el tenien més a prop de 
casa”, ha explicat el coordinador 
de l’assistència primària a Mont-
cada, Miquel Barbany. 
El 30 de març de l’any passat el 
CAP entrava en funcionament 
amb metges de família i pediatres 
i, al llarg dels mesos, ha incorpo-
rat serveis que l’equiparen a l’al-
tre ambulatori, com una consulta 
de cirurgia menor (divendres), 
sessions de teràpia grupal, salut 
mental i classes de preparació al 
part, entre d’altres. “Les India-
nes ha de créixer per atendre 
els usuaris que viuran a Mas 
Duran i també es dotarà d’es-
pecialistes, com l’altre centre”, 
ha dit Barbany.

Xifres. Segons les dades facilitades 
pels responsables sanitaris locals, 
el CAP Les Indianes ha atès en 
un any 31.692 consultes amb cita 
prèvia i 31.861 de les que l’usuari 

considera que són urgències. Tot 
i aquesta elevada xifra de visites 
espontànies, els professionals no-

més consideren que 11 n’eren ur-
gents.  “La concertació de visita 
ens facilita la feina a tots, però 
sobretot als usuaris, perquè de 
vegades es presenten buscant 
un metge que, en aquell mo-
ment, no es troba a l’ambula-
tori”, ha explicat Barbany, qui 
afi rma que hi ha professionals 
que donen cita el mateix dia. El 
metges del centre també han fet 
2.175 consultes domiciliàries.
A diferència del CAP de la plaça 
Lluís Companys, Les Indianes no 

registra cues al mostrador. “L’am-
bulatori de Pla d’en Coll no és 
tan cèntric i la gent ve quan s’ha 
de visitar, mentre que a l’altre, la 
ciutadania aprofi ta que està al 
centre per concertar hora amb el 
metge”, indica el coordinador.

L’ambulatori ha atès 
31.692 consultes 
concertades i 31.821 
sense cita prèvia al 
llarg del 2007

Pilar Abián i Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Algunes de les qüestions que els usuaris més valoren del CAP Les Indianes són les modernes instal·lacions i el fet que el centre no està saturat i l’atenció és més àgil |  PILAR ABIÁN

En general, els usuaris del CAP Les 
Indianes aproven amb nota alta el 
funcionament del centre, menys 
en una qüestió: l’accés en transport 
públic. La majoria dels que l’utilitzen 
provenen de Terra Nostra i de 
Mas Rampinyo, que han d’agafar 
l’autobús 155 ó el 96, baixar a la 
Rambla dels Països Catalans i fer 
transbordament al 156, que arriba 
a l’ambulatori. El fet de requerir dos 
autobusos ha fet que alguns usuaris, 
sobretot gent gran, hagin demanat 
quedar-se al CAP del centre. La 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC), ha explicat 

que el Consistori està a l’espera de 
rebre aquest mes un recompte del 
nombre d’usuaris que fan servir les 
línies 155 i 156 per mantenir una 
reunió amb TMB i replantejar els 
recorreguts. “Una solució podria ser 
que el 155 arribés al CAP i acabés 
l’itinerari a la Comissaria dels 
Mossos, però no podrem decidir 
res fi ns que no tinguem les dades 
reals a la mà”, ha manifestat l’edil. 
Segons l’anterior recompte de TMB, 
de gener a octubre del 2007, la 
mitjana mensual d’usuaris del 155 
va ser de 25.000, mentre que  la del 
156 només de 1.200 | SD

El transport públic, l’assignatura pendent
l’apunt

els usuaris opinen

Francisca García,
Mas Rampinyo
“Al principi no, 
però ara que 
he canviat de 
metge, sí que estic 
contenta. L’únic 
inconvenient és 

que haig de venir en dos autobusos, 
quan abans el 96 em deixava a la 
porta de l’altre CAP”.

“Estic contenta, però 
falla el transport públic”

Bienvenido 
Delgado,
Terra Nostra
“M’han canviat 
diverses vegades 
de metge i això 
no m’agrada. Un 
altre queixa és el 

desplaçament en transport públic. 
El punt positiu és que no hi ha 
saturació”.

“El punt positiu és que 
no hi ha saturació”

Dolores Bejarano,
Montcada Nova
“Trobo a faltar els 
especialistes, per 
evitar despla-
çaments a Sant 
Andreu però, a 
banda d’això, 

estic contenta. El tinc a prop de 
casa, és molt net i el personal, 
molt amable”.

“Trobo a faltar els 
especialistes”

L’equipament del Pla 
d’en Coll ha permès 
acabar amb gran part 
del col·lapse que es 
produïa a l’altre centre
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Un miler de persones col·labora en 
la regeneració de l’entorn del Ripoll
Els participants van plantar un total de 1.300 exemplars d’arbres, arbustos i plantes autòctones en la llera entre la Ferreria i la C-17 

Més d’un miler de persones va 
participar el 30 de març en la 
plantada popular per regenerar 
el bosc de ribera, que va tenir 
lloc a la llera del Ripoll, entre el 
pont de la Ferreria i la C-17. Entre 
tots els assistents es van plantar 
1.300 espècies d’arbres, arbustos 
i plantes aquàtiques, com mo-
gues, tamarius o àlbers, entre 
d’altres. L’activitat s’emmarcava 
en la campanya Plantem el futur, 
organitzada per Catalunya Ràdio 
i la Fundació Territori i Paisatge, 
que a Montcada va dur a terme el 
Servei de Medi Ambient, amb el 
suport de les entitats Acer, l’ADF 
i Protecció Civil. 

Bona resposta. El miler llarg de 
ciutadans que va venir a plantar 
un arbre a Montcada era del mu-
nicipi però també de Barcelona i 
de la resta de la comarca. “Estem 
molt satisfets de la resposta que ha 
tingut la plantada a Montcada i 

també donem les gràcies a les per-
sones que ens han ajudat a netejar 
la brossa que hi havia a la llera 
del riu”, ha manifestat la regidora 
de Medi Ambient, Eva Gonzalo 
(PSC). A banda de la plantació, 
els assistents van gaudir de ta-
llers de creació de menjadors i de 

caixes nius per a ocells, de maqui-
llatge infantil i d’un contacontes.  

Rècord català. A tot Catalunya, 
40.000 persones van participar 
en la campanya –que tenia lloc 
alhora a 35 espais verds dife-
rents– convertint-se en la refores-

tació popular més important que 
s’ha fet al territori català en els 
darrers anys. 
La plantada d’arbres forma part 
del projecte de recuperació de la 
vegetació autòctona del riu, que 
l’Ajuntament va començar a princi-
pi d’any amb la neteja de la llera.

Silvia Díaz | La Ferreria

Pla participatiu 
sobre el Parc de 
la Serralada de 
Marina

El Consorci del Parc de la Serra-
lada de Marina ha posat en mar-
xa un procés participatiu perquè 
entitats i persones a títol indivi-
dual puguin presentar propostes 
i suggeriments al Pla d’Ús Públic 
(PUP) d’aquesta gran zona verda 
de 2.000 hectàrees de superfície 
protegida. El principal objectiu del 
PUP, que ara està en una fase ini-
cial de redacció, és regular i ordenar 
l’ús públic de manera que siguin 
compatibles les activitats culturals 
i de caire lúdic amb la conservació 
dels recursos naturals. Per donar di-
fusió del PUP, el Servei de Medi 
Ambient de l’Ajuntament va fer el 
13 de març una reunió amb entitats 
a la Casa de les Aigües. 

Silvia Díaz | Parc de les Aigües

Reunió a la Casa de les Aigües |  SILVIA DÍAZ

Dos dels participants a la plantada a la banda de la llera del riu propera a l’estadi de futbol municipal, al polígon de la Ferreria |  SILVIA DÍAZ
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Les torres d’alta tensió de 
l’avinguda de la Ribera han des-
aparegut i se n’han soterrat les 
línies elèctriques. El 19 de març, 
Fecsa, per encàrrec municipal, va 
retirar l’última instal·lació que 
quedava en aquesta via, a més de 
dos pals de ciment. Aprofi tant les 
obres, s’han retirat altres dues to-
rres més: una al costat de l’estadi 
de futbol de la Ferreria i una altra 

al camí de la Font del Tort. Amb 
aquesta actuació, la llera del riu 
Besòs ha quedat fi nalment lliure 
de torres elèctriques.
“La desaparició de les torres 
d’alta tensió suposa un guany 
molt signifi catiu perquè aca-
ben amb l’impacte visual i am-
biental que provoquen aques-
tes insfraestructures”, ha indicat 
el regidor de Serveis Municipals, 
Sergio Hermoso (PSC). 

Conveni amb Fecsa. Des de fa 
anys, l’Ajuntament, en conveni 
amb Fecsa, està retirant les torres 
d’alta tensió del municipi. Entre 
les actuacions incloses en l’acord, 
destaquen les realitzades a Mas 
Duran i també a la C-17, amb 
motiu de les obres de soterrament 
del vial. Hermoso ha avançat que 
el procés d’eliminació de torres 
elèctriques continuarà propera-
ment al barri de la Ribera. 

PLE DE MARÇ

Aprovat el primer tràmit per municipalitzar l’Escola Bressol del Camí de la Font Freda, que ara gestiona la Cooperativa

Ramon Sánchez dimiteix com a regidor 
del grup d’ICV-EUiA per motius personals

Les obres d’urbanització i de millo-
ra de l’accés a Can Cuiàs han cul-
minat amb els treballs de reasfaltat. 
L’actuació ha permès l’arranjament 
d’un tram de 155 metres dels ca-
rrers Circumval·lació i Petúnies, 
des de la sortida de l’estació de la 
línia 11 del metro, que patia defi -
ciències importants. La intervenció 
va començar l’estiu passat i havia 
d’haver acabat a fi nal d’any, però 
ha estat necessari reforçar el talús 
existent i això ha provocat un en-
darreriment en la fi  de les obres. 
“Les obres han millorat l’accés a 
Can Cuiàs, potenciant la circu-
lació dels vianants”, ha explicat el 
president de l’Àrea de Política Te-
rritorial, Jordi Climent (PSC) | PA

L’accés a Can 
Cuiàs potencia  
la circulació 
dels vianants

Ramon Sánchez es va acomiadar 
el 27 de març del Ple i va renun-
ciar a la seva acta de regidor del 
Consistori, com a representant de la 
coalició ICV-EUiA, grup actualment 
en l’oposició. La baixa de Sánchez es 
produeix nou mesos després de la 
constitució de la nova Corpora-
ció. En el Ple d’abril prendrà pos-
sessió del càrrec Laura Campos, 
qui anava de número cinc de la 
candidatura. 
“He tancat un cicle, vull dedi-
car-me a partir d’ara a la meva 
família, però seguiré treballant 
per Montcada des d’ICV”, ha 
dit Sánchez, qui es va acomiadar 
dels seus companys de la Corpo-
ració amb un emocionat discurs. 
Al 2004, amb l’entrada d’ICV-
EUiA al govern de coalició amb 
el PSC i CiU, Sánchez va assumir 
la responsabilitat de regidor de Re-
lacions amb les entitats de serveis 
públics i, en la recta fi nal del passat 
mandat, va ser també portaveu del 

seu grup municipal. L’exregidor 
va guanyar les primàries d’ICV 
per encapçalar la llista ecosocialis-
ta als darrers comicis municipals, 
però fi nalment hi va renunciar per 
motius personals i la candidatura 
conjunta d’ICV-EUiA la va liderar 
Josep M. González, l’actual porta-
veu municipal.

Altres punts. El Ple va aprovar per 
unanimitat el plec de clàusules i 
la convocatòria d’un concurs per 
adjudicar la gestió de l’Escola Bres-
sol Font Freda, que a hores d’ara 
és titularitat de la Cooperativa 
d’Escoles Bressol de Montcada i 
Reixac. “Hem aprovat el primer 
pas per municipalitzar el centre 
i en el plec de condicions hem 
indicat que tindran més punts 
les empreses que tinguin expe-
riència en la gestió de centres 
locals”, ha explicat la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC). La 
sessió també va aprovar una sub-
venció de 133.000 euros que prové 

de la Generalitat per sufragar un 
terç del cost de les 74 places de 
llar d’infants municipals. 
A l’Àrea Econòmica, destaca la 
presentació de la liquidació del 
pressupost del 2007. El Consisto-
ri tanca l’exercici amb un roma-

nent de tresoreria de 4,5 milions 
d’euros, dels quals el superàvit real 
n’és de 600.000, perquè la quantitat 
total inclou partides per a la cons-
trucció de la nova biblioteca i per 
al Pla de barris que, a data d’avui, 
encara no s’han executat.

Silvia Díaz | Montcada

Operaris de Fecsa-Endesa treballant en les obres de desmantellament el 19 de març  | MARIO AZAÑEDO

Silvia Díaz | Redacció

Fecsa desmantella l’última torre 
d’alta tensió de l’avinguda la Ribera

Els regidors aplaudeixen després del discurs de comiat de Sánchez –a la dreta de la imatge |  SILVIA DÍAZ

Les pròximes instal·lacions que està previst eliminar es troben situades al barri de la Ribera

06

Vista de l’entrada a can Cuiàs |  SANTI ROMERO



71a quinzena | Abril 2008 Notícies 07

Prop d’un centenar de persones 
es va manifestar el 27 de març 
contra la manera en què l’Ajunta-
ment gestiona els fons econòmics 
del Pla Integral de la Ribera des-
tinats a la reforma dels edifi cis del 
barri. Convocats per l’AV, els ma-
nifestants van començar el recor-
regut al Centre Cívic fi ns arribar 
al carrer Major, on la presidenta 
de l’entitat veïnal, Elisa Fernán-
dez, va llegir un manifest i els ciu-
tadans concentrats van demanar 
explicacions a l’equip de govern 
aprofi tant que tenia lloc el Ple de 
març a la Casa de la Vila. 

Motius de la manifestació. L’enti-
tat veïnal considera que les quotes 
que han de pagar els propietaris 
per a la rehabilitació dels edifi cis 
–uns 4.000 euros de mitjana–  
“són massa elevades perquè 
s’han calculat sobre una base 
que no és la correcta” i, a més, 
acusa el Consistori de “no donar 

tota la informació sobre el pro-
cés i d’obligar als interessats a 
acceptar el pressupost que se’ls 
presenta”. 
Les obres de rehabilitació d’edifi -
cis són una de les actuacions en 
el marc de la Llei de Barris i in-
clouen la instal·lació d’ascensors i 
la reparació de façanes i cobertes, 
entre d’altres qüestions. El 70% 
de les intervencions les paguen la 
Generalitat i l’Ajuntament, men-
tre que els propietaris han d’apor-
tar el 30% dels costos.
El regidor delegat del Pla de 
barris, Carles Guijarro (PSC), 
ha insistit a dir que no són unes 
obres obligatòries i ha negat que 
el Consistori obligui a acceptar 
cap pressupost. “Les comunitats 
poden buscar d’altres diferents 
al que nosaltres els proposem i 
tramitem des de l’ofi cina d’in-
formació”, ha indicat l’edil. 
Guijarro ha convidat tots els ve-
ïns interessats a assessorar-se i 
resoldre els seus dubtes visitant 

l’Ofi cina Gestora del Pla Inte-
gral, al Centre Cívic.

Obres a l’espera. En breu està 
previst que comencin les obres 
de rehabilitació de dos edifi cis de 
la Ribera, al carrer les Aigües, 23, i 
a la plaça de la Ribera, 9. Altres sis 

comunitats han decidit fer obres i es-
tan a l’espera d’escollir el pressupost 
defi nitiu. Des que va obrir l’ofi cina 
d’informació de la remodelació dels 
pisos, deu comunitats s’han interes-
sat per la rehabilitació dels immo-
bles, dues de les quals han rebutjat, 
de moment, realitzar cap actuació.

PLA INTEGRAL DE LA RIBERA

Un centenar de veïns protesta pel preu
que costa rehabilitar els seus edifi cis
L’Ajuntament convida tothom a visitar l’ofi cina d’informació instal·lada al Centre Cívic del barri i recorda que no és obligatori fer reformes

Silvia Díaz i Laura Grau | Montcada

Els veïns es van concentrar davant la Casa de la Vila on s’estava fent el Ple de març |  LAURA GRAU

El Consistori envia 
a l’Impsòl un 
informe sobre els 
defectes dels pisos 
de Mas Duran
La Regidoria d’Habitatge trame-
trà un informe a l’Impsòl sobre la 
inspecció que tècnics municipals 
van fer a mitjan de març al bloc 
de pisos del carrer Sant Jordi, a 
Mas Duran, arran les queixes pre-
sentades pels propietaris. Es tracta 
d’un immoble de color verd que 
es diferencia de la resta de pisos 
protegits de la promoció de l’ens 
metropolità pel seu peculiar dis-
seny que segueix l’estètica d’un 
bloc d’apartaments. Algunes de les 
zones comunitàries, com l’entrada 
o els replans i també els safareigs, 
són oberts a l’exterior. La pluja i el 
fred entren pels espais oberts i han 
fet malbé els marcs d’algunes por-
tes. Altres aspectes que els veïns 
denuncien són que el sostre de 
l’aparcament cau a trossos i que al-
gunes places són tan petites que no 
és possible introduir un vehicle. 
Segons fonts municipals, la ins-
pecció que ha fet l’Ajuntament 
ha constatat que la majoria de 
reclamacions són justifi cades. 
Els propietaris van adquirir els 
seus pisos ara fa un any.

Pilar Abián | Redacció
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Se alquila. Plaza de párking en la calle 
Balmes. Tel. 935 643 491.
Grup d’amistat. Som un grup mixte del Vallès, 
de 40 a 55 anys, per persones que estiguin 
soles i vulguin fer noves amistats. Trucar al 
630 705 070 (Mercè), de 18 a 21h.
Apúntate. Soltero/a, Divorciado/a, ven al 
grupo single de más éxito del Vallés. Cenas, 
diversión y más sorpresas. Tienes entre 30 i 
45 años?. Llámanos. Javier 653 774 392 y 
Fermín 653 425 308.
Clases particulares. De matemáticas, 
Bachillerato, ESO y Primaria. Repaso 
preparación de exámenes. Tel. 608 886 836.
Urge vender Citröen Xsara, 90 cv, 1.6 VTS 
coupé, con 8 años y varios extras. Precio: 
3.000 euros negociables. Interesados llamar 
al 661 333 106 o al 661 493 919.
Se vende. Casa seminueva en Santa Maria, 
tres habitaciones, estudio, gran salón con 
salida a patio. Garaje 3 coches. Muy soleada. 
Tel. 619 960 007.

Es lloguen places de parquing. Per a motos, 
a l’Avinguda Catalunya de Mas Rampinyo. Bé 
de preu. Telefon 93 575 04 29, preguntar per 
Maria Teresa. A partir de les 21h.
Se vende piso de 60 m2, 3 habitaciones, cocina 
reformada, amplio balcón, para entrar a vivir. No 
deje de verlo. Teléfono 617 140 645.
Se vende solar en Terra Nostra. 350m2. Tel. 
649 33 90 73
Es lloga o ven una plaça de parking. Per 
a cotxe gran, al carrer Aragón de Mas 
Rampinyo. Els interessats poden trucar al 
620 99 24 10.
Urge alquilar plaza de parking grande para 
coche, por la calle París y alrededores (zona 
ambulatorio). Interesados llamar al 661 333 
106 o al 661 493 919.
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. 
Del 2001. 4.000 euros Tel. 626 685 284.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

ENTREVISTA AL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT

“L’Ordenança de civisme serà un gran suport 
per reduir l’impacte dels actes vandàlics”
Sergio Hermoso (PSC) repassa les actuacions actuals i els projectes de futur d’un departament ple de competències relaciones a la vida quotidiana del veïnat

L’arbre que treu visibilitat, una 
rajola trencada o un contenidor 
ple a vessar formen part del dia a 
dia de Serveis Municipals i Man-
teniment, el departament que li-
dera el regidor Sergio Hermoso 
(PSC). L’edil va formar part de la 
Corporació en l’anterior mandat, 
assumint la presidència de l’Àrea 
de Política Territorial.

-Vostè està al capdavant d’un de-
partament que toca molts fi ls.
Serveis Municipals viu el dia a dia 
de la ciutadania i intenta resoldre 
els seus problemes el més aviat 
possible. Si no es tracta d’ac-
tuacions de gran envergadura, 
els treballs els fa directament la 
Brigada, on tenim especialistes 
en pintura, manyeria o jardine-
ria, entre d’altres. Els treballs més 
complexos els acostumem a encar-
regar a empreses externes. 
-L’asfaltat no sempre és l’ideal...
Hem elaborat un estudi sobre 
l’asfaltat de tots els carrers de 
Montcada i començarem a arran-
jar els que estan en pitjor estat. 
L’actuació més immediata és al 
carrer conegut com Escorxador, 
al centre, el qual no només pavi-
mentarem sinó que millorarem el 
clavegueram. Properament actua-
rem al carrer Sant Sebastià i, més 
endavant, als carrers Triangle, Rec 

Comtal, Mossèn Castellví i l’avin-
guda Terra Nostra. Al 2010 tenim 
previst renovar tot el carrer Masia 
i també el passeig Sant Jordi.
-Com a responsable de la recolli-
da selectiva de residus, a Mont-
cada s’estan fent els deures?
Queda feina a fer en matèria de 
separació d’escombraries i, des 
de fa uns anys, les xifres s’han es-
tancat. D’aquí poc col·locarem 50 
nous contenidors soterrats a Terra 
Nostra i ja en disposarem de més 
de 500 a tot el municipi. La nostra 
funció és facilitar la recollida selec-
tiva i també educar. Precisament els 
tallers sobre medi ambient que fem 
amb els infants funcionen molt bé. 

-Han descartat el porta a porta a 
Terra Nostra?
En una consulta popular, els veïns 
d’aquest barri que hi van opinar es 
van mostrar en contra d’aquesta 
alternativa. A més, per a nosaltres 
és més còmode que hi hagi un sis-
tema global de recollida.
-Què passa amb la retirada de 
mobles, que apareixen sovint 

davant dels contenidors?
És un tema que ens preocupa molt. 
Crec que la gent no té clar que hi 
ha un servei gratuït de recollida de 
mobles a domicili que es pot fer 
servir només trucant per telèfon. 
Endegarem d’aquí poc una cam-
panya informativa sobre el tema.
-Com els està afectant el Decret 
de sequera?
El rec i el baldeig, per netejar els 
carrers, els fem amb aigües freàti-
ques que provenen de pous, que 
prèviament són sanejades. Tenim 
un nou plantejament per a les zo-

nes verdes, eliminarem progres-
sivament la gespa, que necessita 
molta aigua, per espècies autòcto-
nes, que són més seques. 
-També s’estan implementant 
novetats en els parcs públics.
El paviment tou que hem col·locat 
a la zona de jocs de la rambla dels 
Països Catalans està donant molt 
bon resultats i estendrem aquest 
sistema properament als parcs 
del carrer Reixagó. Hem encer-
tat substituint la bassa de la plaça 
d’Águilas per un espai infantil. 
-És molt elevada la despesa per 

solucionar els desperfectes dels 
actes vandàlics?
Tot i que cada vegada és menor, 
una part important del pressupost 
la dediquem, malauradament, a 
solventar els actes incívics, com el 
trencament o la crema de conteni-
dors i papereres. L’increment dels 
agents de la Policia Local, amb els 
serveis de proximitat, ens ajudarà 
a reduir els actes vandàlics. Crec 
que la nova Ordenança de civis-
me serà un gran suport pel que 
fa a conscienciació sobre la convi-
vència i el respecte a l’entorn.

Sergio Hermoso davant d’un camió de neteja, a la nau municipal de Can Milans, que la Brigada comparteix amb l’empresa FCC |  SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Can Milans

“Hem elaborat un 
estudi sobre l’asfaltat 
amb el qual millorarem 
mica en mica, l’estat 
actual dels carrers ”
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L’actuació, que compta amb un pressupost de 1,9 milions d’euros, garantirà la seguretat per als usuaris qua avui han de creuar les vies

L’Adif aprova la instal·lació d’ascensors i 
un pas soterrat a l’estació de Santa Maria

L’Adif ha aprovat la instal·lació 
d’ascensors i d’un pas soterrat a 
l’estació de Renfe de Montcada-
Santa Maria de la línia C-4, do-
nant així resposta a una antiga 
reivindicació municipal i veïnal. 
El projecte, de fet, es va presentar 
al juny del 2004, però fi ns ara no 
havia estat dotat de fi nançament. 
L’actuació, que compta amb un 
pressupost d’1,9 milions d’euros, 
la costejarà la companyia ferrovi-
ària. L’Ajuntament espera rebre 
en els propers dies el calendari 
previst per dur a terme les obres.

Nova connexió al barri . El pas in-
ferior connectarà les dues anda-
nes i, alhora, els carrers Alzina i 
Priorat. D’acord amb el projecte 
inicial, la connexió tindrà una 
amplada de set metres i estarà 
dividida en dues zones inde-
pendents que permetran l’accés 
dels usuaris de Renfe a cadascu-
na de les andanes. Una millora 

substancial que ara s’incorpora 
a l’actuació és la instal·lació d’as-
censors facilitant així l’entrada al 
recinte ferroviari de les persones 
amb problemes de mobilitat. 
“La construcció d’aquest pas 
garantirà la seguretat dels viat-

gers, ja que ara és un risc creuar la 
via, amb un revolt tant proper”, 
ha dit l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC). La de Santa Maria és 
una de les poques estacions de 
tot Catalunya en què els usuaris 
han de passar necessàriament per 

la via a l’hora de creuar d’una an-
dana a l’altra i és força concorre-
guda ja que, a més de donar ser-
vei al veïnat, està molt propera al 
polígon de la Ferreria, fi ns a on 
molt dels treballadors es despla-
cen en en servei públic.

Pilar Abián | Terra Nostra

TERRA NOSTRAPropostes de 
millora de la 
seguretat a la 
plaça Nicaragua
L’AV de Can Sant Joan exposarà 
a partir del 5 d’abril a la seu de 
l’entitat  –plaça del Bosc, 65– i a 
l’AMPA del CEIP El Viver els 
plànols amb els canvis proposats 
per l’Ajuntament a la plaça Nica-
ragua arran les queixes expressa-
des pels veïns. Al gener passat,  
l’entitat va lliurar al Consistori 
prop d’un miler de signatures exi-
gint millores en la seguretat i el 
manteniment de l’espai. Un dels 
aspectes més preocupants és el 
dels tobogans de ciment fets amb 
rajola que molts pares conside-
ren un perill. Després de dues 
reunions amb responsables de 
l’Àrea de Política Territorial, l’AV 
ha rebut una proposta de canvis 
que ara vol presentar als veïns per 
al seu coneixement | PA

Usuaris de Renfe creuant el pas de vianants sobre les vies a l’estació de Terra Nostra després de baixar del tren que ve de Barcelona | PILAR ABIÁN

09

Estat del tobogà de la plaça | SILVIA DÍAZ
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en 2 minuts...

> Obres al passatge de l’antic Escorxador
L’Ajuntament ha iniciat una actuació que durarà dos mesos amb l’objectiu 
de rehabilitar el passatge de la zona de l’antic Escorxador, que transcorre 
paral·lel a la via del ferrocarril de la línia Barcelona- Portbou i al qual tenen 
sortida algunes de les cases del carrer Major. La intervenció consisteix en la 
neteja de la vegetació de la zona, l’estabilització dels talussos i la reparació 
del clavegueram per evitar les inundacions dels habitatges quan plou | PA

El Consell Comarcal del Barcelonès s’encarregarà de reparar defi -
nitivament el pont de vehicles que passa pel polígon de la Ferreria i 
les obres tindran lloc del 12 i 13 d’abril, durant les quals l’accés de 
vehicles per aquest vial estarà tallat. Els traballs consistiran a reparar 
la junta de dilatació del pont, que permet l’enllaç amb la C-58 i amb 
Cerdanyola. En una reunió feta el 13 de març entre la Generalitat, 
els consells comarcals del Barcelonès i del Vallès Occidental i els 
ajuntaments de Montcada i de Ripollet, es va decidir que la titularitat 
d’aquest vial –que n’era de la desapareguda Corporació Metropolita-
na– passi a ser del Consell Comarcal del Vallès | SD

> Reparació defi nitiva del pont de la Ferreria

> Carril bici comarcal al carrer Vapor
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha sufragat les obres de con-
dicionament del carril bici que passa pel carrer Vapor, al polígon de la 
Ferreria, i que forma part de la xarxa de la comarca. L’actuació ha con-
sistit a arranjar 150 metres de camí voral per a vianants i ciclistes, des 
del pont sobre el Ripoll fi ns a l’alçada de l’estadi, instal·lar una tanca 
de protecció de fusta i substituir el terra del camí per paviment. L’acció 
forma part d’un dels sis itineraris circulars senyalitzats per a l’ús dels 
ciclistes que es crearan a la comarca | PA

OBRES A CARRETERES

L’accés al polígon Can Tapioles des
de la C-17 quedarà tallat per sempre

S’ha adjudicat la redacció d’un estudi per crear un vial d’enllaç

L’accés al polígon Can Tapio-
les des de la C-17, poc abans 
d’arribar a l’alçada del riu Ripoll, 
quedarà tallat al trànsit a partir 
de mitjan abril en el marc de les 
obres de soterrament del vial. En 
el futur ja no es podrà entrar en 
cotxe per aquest mateix punt,  ja 

que justament aquí es farà un pas 
inferior de vehicles per connectar 
el sector industrial amb la nacio-
nal en direcció Vic.  
Mentre es faci l’actuació, els carrils 
que circulen en sentit Barcelona 
es desviaran lleugerament per no 
afectar la construcció del nou ac-
cés a la carretera. Així mateix, tot 

el trànsit que vagi cap als polígons 
de Can Tapioles, Molí d’en Bisbe 
i Foinvasa es desviarà temporal-
ment pel carrer Beat Oriol. 
Durant la intervenció, hi ha la 
previsió de traslladar diferents 
serveis i eliminar les torres elèc-
triques que hi ha ubicades al late-
ral del riu Ripoll. 

Pilar Abián | Redacció

La Generalitat desencalla el 
procés per unir la carretera 
de la Roca amb l’AP-7

El Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques de 
la Generalitat ha adjudicat els 
treballs de redacció de l’estudi 
informatiu del nou vial que con-
nectarà la carretera de la Roca 
(BV-5001) amb l’autopista AP-7, 
entre Montcada –a Sant Pere de 
Reixac– i Santa Perpètua. 
“Finalment, la Generalitat 
atén una demanda que tenia 
el municipi des de feia temps, 
ja que aquest vial permetrà 
desviar el trànsit que travessa 
el nucli urbà per enllaçar amb 
la B-30”, ha dit el president de 
l’Àrea de Política Territorial, 

Jordi Climent (PSC). L’edil ha 
recordat que l’empresa Valentine 
i els propietaris actuals de  l’espai 
que ocupava IAR Sirtal –situades 
a Can Milans, a prop d’on passa-
rà el vial– han arribat a un acord 
amb el Consistori per avan-
çar part dels diners que suposa 
l’obra, que la Generalitat pressu-
posta en 20 milions d’euros. 

Vial de quatre carrils. El vial tin-
drà dos carrils per sentit i 4,6 km 
de longitud. La Generalitat pre-
veu enllestir l’estudi a principi 
de l’any vinent, per tal d’iniciar 
a continuació el procés d’infor-
mació pública corresponent. Els conductors que circulin per la C-17 en direcció a Barcelona ja no podran accedir des del vial a Can Tapioles  | PREMSA AJUNTAMENT

> El pipican de Jaume I serà un espai verd
L’Ajuntament ha clausurat el pipican del carrer Jaume I –al costat del 
pas a nivell del carrer Pasqual– atenent la demanda dels molts veïns 
que es queixaven de les males olors que desprenia. Aquest espai es 
convertirà en una zona verda on, de moment, s’hi plantaran només 
arbres, perquè, atenent al Decret de sequera de la Generalitat, no és 
possible ajardinar-la per estalviar aigua | SD

Silvia Díaz | Redacció

En aquest punt es construirà un pas soterrat per enllaçar el sector industrial amb la carretera

La carretera de la Roca al seu pas per la zona de Reixac | SILVIA DÍAZ
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La malaltia la provoquen factors relacionats amb la construcció dels edifi cis i els símptomes són, sobretot, atròfi es a les cuixes

Els treballadors de la nova ofi cina 
denuncien dos casos de lipoatròfi a

DENÚNCIA DE LA PLANTILLA DE CORREUS

La secció sindical de l’UGT de 
Catalunya a Correus ha denun-
ciat que, en el darrer mes, s’han 
detectat dos casos de lipoatròfi a 
semicircular entre la plantilla de 
la nova ofi cina de Montcada, al 
carrer Montiu, 15, i que hi ha tres 
casos més pendents de diagnòs-
tic. Aquesta malaltia està causada 
per múltiples factors relacionats 
amb els materials de construcció 
dels edifi cis. El seu símptoma 
principal és l’atròfi a del teixit gras 
subcutani, sobretot de la part da-
vantera de les cuixes, i afecta ma-
joritàriament les dones. 
Treballadors de l’ofi cina local es 
van concentrar el 14 de març da-
vant de l’edifi ci per demanar a la 
direcció de Correus que faci les 
medicions oportunes per localit-
zar el problema i solventar-lo. 

Preocupació. Rafael Ribera, se-
cretari general de la Federació de 
Serveis Públics de l’UGT del Va-

llès Occidental, con sidera que la 
situació que està vivint la plantilla 
de Montcada és molt greu i que la 
manca de resposta posa de mani-
fest “la desídia” de la direcció de 
Correus. Ribera ha anunciat que, 
si no s’actua amb rapidesa, s’em-
prendrà la via judicial. 
Lorena Hernández és una de 

les dues treballadores afectades. 
Segons ha explicat, al gener va 
començar a notar unes taques 
fosques a les cuixes que es van 
convertir en esquerdes. Hernán-
dez diu que no són doloroses, 
però sí que ha notat símptomes 
de fatiga. Tot i que és una malal-
tia reversible si es resol la causa 

ambiental que la provoca, està pre-
ocupada per les possibles seqüeles. 
El delegat de prevenció de Correus 
a Barcelona, Rubén Valdés, ha ex-
plicat que el Comitè de Seguretat 
i Salut Laboral i la Direcció Terri-
torial de Correus ja tenen coneixe-
ment dels fets, però que encara no 
hi ha hagut cap resposta ofi cial.

Laura Grau | Montcada

Taller amb 
joves per donar 
contingut al Pla 
d’Habitatge
Silvia Díaz | Redacció

La Regidoria d’Habitatge orga-
nitza el 10 d’abril a la Casa de 
la Vila –de 19 a 21h– un taller 
participatiu per a joves, amb 
l’objectiu d’incorporar les neces-
sitats i les inquietuds d’aquest 
col·lectiu al Pla Local d’Habi-
tatge (PLH),  que a hores d’ara 
està elaborant l’Ajuntament amb 
la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona. L’Ofi cina Local 
d’Habitatge ha escollit 400 joves 
de manera aleatòria, entre 22 i 
35 anys, i els ha enviat una carta 
convidant-los a la jornada. “Re-
soldre els problemes relacio-
nats amb la vivenda és una de 
les nostres prioritats”, ha indi-
cat la regidora d’Habitatge, Eva 
Gonzalo (PSC).

Contingut. El PLH és un docu-
ment que neix de l’anàlisi de la 
situació del municipi en matèria 
d’habitatge i defi nirà la situació 
actual, determinarà uns criteris 
d’evolució i proposarà les actua-
cions a desenvolupar. El projecte 
marcarà les línies estratègiques 
municipals en habitatge. 

Lorena Hernández atén els mitjans de comunicació acompanyada d’altres treballadors davant de la nova seu de Correus, al carrer Montiu | LAURA GRAU

Dones mortes fi ns al 
(27 de febrer) a Es-
panya víctimes de la 
violència masclista. 
Quatre d’elles van 
morir en una mateixa 
jornada, el dia 26.
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en 2 minuts...

PREVENCIÓ FORESTAL

Fins al 15 d’octubre està prohibit encendre foc en terrenys forestals ni cremar restes de poda, agrícoles o de jardineria

L’Associació de Defensa Forestal 
(ADF) de Montcada s’ha reforçat 
cara a la campanya de prevenció 
d’incendis d’aquest estiu amb la 
incorporació de quatre voluntaris 
més. El 29 de març, l’Ajuntament 
va fer el lliurament als forestals 
d’un vehicle tot terreny tipus pick-
up que els voluntaris faran servir 
en les seves actuacions. L’acte va 
tenir lloc a l’església de Reixac. 

Característiques. El cotxe està 
identifi cat amb el logotip de l’en-
titat i el color groc dels forestals. 
El Consistori s’ha encarregat de 
fi nançar la instal·lació d’un dipò-
sit de 600 litres d’aigua i l’ADF, 
amb la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona, ha col·locat les 
emissores i el sistema de cablejat 
al vehicle. 
La presentació es va emmarcar 
dins de la Trobada dels voluntaris 
de l’Associació, coincidint amb el 
fi nal de la campanya forestal d’hi-

vern. Fins ara, l’ADF –formada 
per gairebé una trentena de vo-
luntaris–només disposava de ve-
hicles per desplaçar-se. “Amb el 
totterreny i els nous voluntaris, 
aquest estiu podrem fer la vigi-
lància en millors condicions”, 
ha destacat el cap d’operacions de 
l’ADF, Eduard Martín. 

Campanya d’estiu. Per prevenir els 
incendis al bosc, fi ns al 15 d’oc-
tubre està prohibit encendre foc 
en terrenys forestals i a la franja 
de 500 metres que els envolta. Es-
pecialment, no es poden cremar 
restes de poda, d’aprofi tament fo-
restal, agrícoles o de jardineria, ni 
marges pròxims als boscos, ja que 

les cremes agrícoles són la segona 
causa d’incendi forestal a Catalu-
nya –un 13% dels successos són 
per aquest motiu– i la primera en 
aquesta època de l’any. També 
queda prohibit llançar objectes 
encesos i abocar escombraries així 
com restes vegetals i industrials 
que puguin originar un incendi. 

Silvia Díaz | Vallençana-Reixac

Alguns dels ADF de Montcada i les autoritats a l’església de Reixac, davant del vehicle que l’Ajuntament ha lliurat als forestals | SILVIA DÍAZ

Per facilitar la tramitació del nou 
DNI, la unitat de documentació 
d’espanyols i estrangers (UDEYE), 
el nom que ara rep l’antiga Comis-
saria de la Policia Nacional, ha in-
corporat la possibilitat de concertar 
cita prèvia. Amb aquesta mesura es 
pretén evitar el màxim possible de 
cues. De moment, una de les qua-
tre taules d’atenció al públic amb 
que compta l’UDEYE, es destina-
rà a aquest efecte, això signifi ca que 
al dia es podran tramitar fi ns a un 
màxim de 15 documents amb cita 
prèvia, ja que el promig de temps 
en què triga a fer-se el DNI és de 
20 minuts. En total, al llarg del 
matí, l’ofi cina pot arribar a realitzar 
45 DNI i aproximadament una 
quinzena de passaports. 
“Amb la cita prèvia volem redu-
ir el temps d’espera dels usuaris i 
evitar les cues que habitualment 
comencen a partir de les 8h”, ha 
explicat l’inspector i responsable 
de la unitat de documentació del 
municipi, Iván Nogueira. Per con-
certar hora cal trucar al telèfon 902 
247 364, o bé a través d’Internet, a 
través del web citapreviadnie.es. 

Pilar Abián | Redacció

La Policia 
Nacional ofereix  
cita prèvia per 
tramitar el DNI

L’ADF afronta la campanya d’incendis 
amb més voluntaris i un nou vehicle

> Botifarrada per acomiadar el dipòsit de ferralla
L’AV de Can Sant Joan farà el 5 d’abril, a les 13h, a la plaça del Bosc, 
una botifarrada popular per celebrar el tancament de la planta de 
ferralla que havia al carrer Bifurcació, precintada per la Policia Local 
el 7 de març. L’entitat veïnal, que va organitzar diverses manifes-
tacions en contra del dipòsit per denunciar les molèsties visuals i 
sonores que comportava l’activitat, vol compartir amb la ciutadania 
la seva clausura. La instal·lació es va tancar en compliment d’un De-
cret d’Alcaldia, després  que al mes de desembre el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge donés a l’empresa explotadora, Traymas, 
un termini de dos mesos per tancar, basant-se en l’informe negatiu 
que havia presentat prèviament el Consistori | PA

> Apareix el cadàver d’una dona a Can Cuiàs 
Els Mossos d’Esquadra estan treballant en la identifi cació d’una dona 
que va aparèixer morta durant la Setmana Santa al polígon industrial 
Can Cuiàs, en avançat estat de descomposició. El cos el van trobar 
uns gossos mentre pasturaven ovelles, que van olorar el rastre del 
cadàver per l’espai rural que hi ha al costat de la zona empresarial. 
Els propietaris dels gossos van alertar la policia, que es va dirigir al lloc 
dels fets i va comprovar que la dona estava parcialment coberta per 
branques i fulles i portava un jersei verd i uns texans. Segons fonts 
dels Mossos d’Esquadra, el mal estat de les despulles difi culta les 
tasques d’identifi cació  | SD

Els cos policial posa en marxa un cicle de conferències a entitats locals sobre seguretat ciutadana

Sebastià Rubia, nomenat nou cap
de la Comissaria de Montcada

MOSSOS D’ESQUADRA

L’inspector Sebastià Rubia és el 
nou responsable de la Comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de 
Montcada i Reixac –situada al 
Pla d’en Coll–, en substitució 
d’Antoni Gómez Murillo, qui va 
ocupar al càrrec al novembre del 
2006, quan els agents autonò-
mics es van desplegar al Vallès 
Occidental. 
Rubia es va incorporar als Mos-
sos al 1992, després de deu anys 
com a Policia Local a Granollers, 
i ha treballat a unitats d’arreu de 
Catalunya, com Blanes, Pine-
da i Tremp (cap d’Àrea Bàsica). 
Abans de la seva incorporació a 
Montcada, Rubia treballava a la 
subdirecció general dels Mossos, 
a Barcelona. “En aquest càrrec 
torno als meus arrels, després 
d’estar als despatxos, treballa-
ré de nou en contacte directe 
amb la ciutadania”, ha indicat 
l’inspector, qui pretén donar con-
tinuïtat a les actuacions de proxi-
mitat amb el veïnat endegats per 
l’anterior responsable.

Xerrades. Adquirir determinats hà-
bits quotidians pot ajudar a preve-
nir robatoris o estafes. Aquest és el 
missatge que els Mossos d’Esqua-
dra trameten a la ciutadania en les 
xerrades sobre seguretat que orga-
nitza el cos policial. Durant aquest 
mes la comissaria local en farà 
quatre al municipi, tres al Casal 
de la Gent Gran de Montcada –la 
primera es va fer el dia 31 de març 
i les properes tindran lloc el 8 i el 
14, a les 11h-  i la quarta, al Centre 
Cívic l’Alzina, de Terra Nostra– el 
9 d’abril, a les 18h. “Són consells 

pràctics a l’hora d’anar a fer les 
compres o bé mentre som a dins 
o fora casa per evitar ser vícti-
mes de possibles actes delictius”, 
explica Ferran Vinyals, l’agent en-
carregat de conduir les xerrades.

Pilar Abián i Silvia Díaz | Redacció

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciat que la línia 
11, que uneix Can Cuiàs amb Trinitat Nova, incorporarà l’estiu vinent 
un sistema d’automatització que li permetrà funcionar sense conductor. 
De tota manera, sempre hi haurà personal de TMB dins dels combois 
per garantir el bon funcionament de la línia. La nova senyalització ja 
està llesta i s’estan instal·lant les portes de l’andana a les estacions. 
La conducció automàtica permet augmentar el nombre de combois en 
circulació, segons les necessitats de cada franja horària, fi ns arribar a 
freqüències de pas d’un tren cada 90 segons | LR

> El metro de Can Cuiàs anirà sense conductor

L’agent Vinyals, durant la xerrada al Casal de Gent Gran de Montcada i Reixac | PILAR ABIÁN

L’inspector Sebastià Rubia | SILVIA DÍAZ
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Una campanya de l’SPE impulsa l’ús 
de noves tecnologies a les Pimes
La iniciativa pretén que els empresaris millorin la seva competitivitat a través dels sistemes d’informació i comunicació

La competitivitat d’una empresa 
està íntimament relacionada amb 
l’ús de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació (TIC). 
Aquest missatge el vol estendre la 
Regidoria de Promoció Econòmi-
ca al teixit empresarial del munici-
pi, especialment a les petits i mitja-
nes empreses (Pimes). 
En col·laboració amb el Centre 
Tecnològic Leitat, l’Ajuntament 
es    tà elaborant a hores d’ara una 
diag nosi personalitzada sobre no-
ves tecnologies en algunes em-
preses del municipi i les fi rmes 
que vulguin participar en aquest 
estudi poden posar-se en contacte 
amb el departament, al telèfon 935 
648 505 o bé a l’adreça electròni-
ca promocioeconomica@montcada.org. 
“Estar al dia en noves tecnolo-

gies permet ser competitiu, un 
bon sistema informàtic adaptat 
a les necessitats de l’empresa 
permet optimitzar els recursos”, 
ha manifestat el regidor de Pro-
moció Econòmica, Joan Carles 
Paredes (CiU). Com a exemples, 
fer un bon ús de les TIC signifi ca, 
entre d’altres conceptes, tenir una 
pàgina web actualitzada de forma 
permanent i que sigui interactiva o 
elaborar un software específi c a les 
necessitats de cada negoci.

Activitats paral·leles. Els empre-
saris que participin a la diagno-
si sobre les TIC també rebran 
informació sobre com demanar 
subvencions per tal d’incorporar 
sistemes informàtics novedosos als 
negocis. Conjuntament amb l’es-
tudi, l’Ajuntament durà a terme 

dues sessions formatives per a la 
millora de la competitivitat i una 
jornada fi nal de treball en la qual 
es valoraran els resultats de la di-

agnosi. La diagnosi a les empreses 
es farà durant el mes d’abril i al 
maig està previst que comencin les 
sessions grupals. 

Silvia Díaz | Redacció

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Una trentena de persones en atur 
ha participat als cursos de formació
Un alt percentatge de l’alumnat ha estat contractat per les empreses on ha fet les pràctiques

Una trentena de persones ha par-
ticipat aquest any als cursos de 
formació ocupacional per a perso-
nes a l’atur que organitza el servei 
municipal de Promoció Econò-
mica i que ja han fi nalitzat. Les 
especialitats que s’han impartit en 
aquesta edició han estat de solu-
dadura d’estructures metàl·liques 
lleugeres (314 hores) i d’adminis-
tració comptable (434 hores). 
“Un alt percentatge dels alum-
nes està treballant a les empre-
ses on ha fet les pràctiques”, ha 
explicat el regidor de Promoció 
Econòmica, Joan Carles Paredes 

(CiU). Des del primer moment, 
l’alumne pren contacte i treballa 
amb les eines necessàries i a l’en-
torn per a la capacitació en la espe-
cialitat de soldadura o administra-
tiva. Des de Promoció Econòmica 

s’estan duent a terme altres cursos 
de reciclatge i formació de treba-
lladors en diferents sectors, així 
com de persones al l’atur. Per a 
més informació, es pot trucar al 
935 648 505.

Silvia Díaz | Redacció

Dos productes 
de Valentine, 
destacats en 
una exposició

La línia C-Therm i Valentine Te-
fl ón han estat els productes elegits 
de la fi rma Valentine per ser-hi 
presents en la primera edició de 
l’exposició Mater in progress, que 
se celebra a Barcelona fi ns al 28 
d’abril. La mostra l’organitza la 
Fundació d’Art i Disseny (FAD) 
per al Ministeri d’Indústria, Turis-
me i Comerç, i vol representar la 
importància que cobren els mate-
riales i la seva aplicació en el de-
senvolupament de la societat.
Valentine es l’única companyia 
del sector de les pintures present 
a l’exposició, entre els 335 projec-
tes seleccionats. La línea C-Therm 
pertany a la família de productes 
per al pintat anticorrosiu i de pro-
tecció passiva contra el foc, men-
tre que el Valentine Tefl ón és un 
esmalt-laca sitinat de poliuretà, es-
pecialment indicat per al pintat i la 
restauració de fusta, metall i guix, 
tant d’interiors com d’exteriors.

Pilar Abián | Redacció

> L’OMIC difon el consum sostenible 
El 15 de març, amb motiu del Dia del Consumidor, l’Ofi cina Municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC) va muntar un estand al centre comercial 
El Punt de Montcada i Reixac, a Mas Rampinyo per donar informació a la 
ciutadania sobre hàbits pràctics que pot dur a terme un consum de productes 
racional i respectuós amb el medi ambient, com consumir begudes i aliments 
frescos i amb pocs additius, conèixer la composició dels productes de neteja 
per a la llar, higiene personal i cosmètics i conscienciar sobre la quantitat de 
residus que produïm en la nostra vida diària | LR

La majoria de comerços del municipi ja fa ús de les noves tecnologies | SANTI ROMERO

Les sessions d’administració comptable s’imparteix a la sala de cursos de l’Ajuntament | SILVIA DÍAZ

SANTI ROMERO
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>Societat L’Ajuntament presenta els 
projectes de cooperació 
internacionals. PÀG. 21

La futura escola pública d’in-
fantil i primària de Montcada i 
Reixac, que es construirà a Mas 
Duran, obrirà l’edifi ci del par-
vulari al desembre d’aquest any, 
segons les previsions municipals. 
La primera fase de les obres en-
cara no ha començat, però el sis-
tema modular amb què es farà 
el centre permet una construcció 
àgil. Quan obri portes el parvu-
lari, es traslladarà la cinquantena 
d’alumnes de P-3 que es preveu 
hi hagi matriculats en aquest cen-
tre. Mentrestant, els infants faran 
classe en aules provisionals al 
CEIP Elvira Cuyàs. 
En principi, l’escola acollirà no-
més alumnes de P-3 i anirà am-
pliant la seva oferta de manera 
progressiva. Tot i això, no es des-
carta la possibilitat d’obrir per al 
proper curs un altre nivell de pre-
escolar, en funció de la demanda. 

“Estem recollint les peticions de 
famílies amb infants més grans 
i, si hi ha una xifra considera-
ble de nens, podem demanar a 
la Generalitat l’obertura d’una 
altra aula”, ha dit la directora de 
la nova escola, Teresa Salvador.  
La Regidoria d’Educació insta les 

famílies a comunicar a la direcció 
a el seu interès pel centre, trucant 
al telèfon 648 626 003.

Característiques del centre. Du-
rant el curs 2008-09, l’equip do-
cent estarà format per la directora 
i tres o quatre mestres, en funció 
de les dades que resultin de la pre-
inscripció, que acaba el 4 d’abril. 
El nou CEIP s’ubicarà al carrer 
Joan Miró, tindrà dues línies i es 
construirà a través de mòduls 
prefabricats. La primera fase fi -
nalitzarà al desembre del 2008 i 
consistirà en l’edifi cació de totes 
les instal·lacions de preescolar. 
En aquesta primera etapa, el 
centre disposarà de sis aules, un 
menjador, una sala de psicomo-

tricitat, consergeria, despatx de 
direcció, lavabos, un magatzem, 
aules per a petits grups, porxos i 
un pati, entre d’altres espais. A la 
segona fase –les obres de la qual 
encara s’han adjudicar– es cons-
truiran dotze aules per a primària 

–dues per curs–, i també espais, 
com un gimnàs, una biblioteca, 
aules de tutoria, d’informàtica 
i de psicomotricitat. Aquestes 
obres gairebé no afectaran el par-
vulari, ja que es faran per la part 
del darrera de l’edifi ci.

NOU CEIP AL MAS DURAN

El centre educatiu es posarà en marxa 
al desembre, un cop iniciat el curs
Tot i que les obres encara no han començat, el sistema previst de construcció modular agilitarà els terminis d’execució

Tot a punt perquè 
arrenquin els viatges de 
la gent gran. PÀG. 20

Silvia Díaz | Redacció

La futura escola pública de primària es farà al carrer Joan Miró de Mas Duran, al costat del parc de la Llacuna |  SILVIA DÍAZ

L’edifi ci del nou CEIP, 
que serà prefabricat, 
s’ubicarà al carrer 
Joan Miró i tindrà 
dues línies

Portes obertes 
a les escoles 
bressol locals

Una vintena 
d’estudiants 
del municipi, al 
Campus Ítaca

Un total de 24 alumnes de ter-
cer d’ESO dels IES Montserrat 
Miró, La Ribera i La Ferreria, 
vuit per centre, realitzaran una es-
tada diürna de nou dies durant els 
mesos de juny i juliol al Campus 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), com a resultat 
del conveni de col·laboració apro-
vat entre l’UAB i l’Ajuntament, 
segons el qual l’administració lo-
cal aporta 3.720 euros, 155 euros 
per cada estudiant.
El Campus Ítaca té com a objec-
tiu posar en contacte l’alumnat 
amb l’ambient universitari per 
tal d’estimular-lo a continuar es-
tudiant després d’acabar l’etapa 
d’educació secundària obligatòria, 
així com potenciar l’ús del català 
com a vehicle de comunicació i 
crear un espai de convivència de 
joves d’entorns socials diversos. 

Pilar Abián | Redacció

Les escoles bressol públiques i 
concertades faran a fi nal d’abril 
jornades de portes obertes. El 
calendari comença el 21 d’abril 
al centre Les Tres Bessones 
(Can Sant Joan) i la resta de 
visites seran: Camí del Bosc 
(Can Cuiàs), el 22 d’abril; Terra 
Nostra, 24 d’abril; Font Freda, 
28; i el centre de la plaça Lluís 
Companys i Xics La Salle, el 29. 
Totes les jornades seran a les 
17.30h, a excepció de la de La 
Salle, que serà a les 18h | SD

Imatge virtual de la façana del futur col·legi, que tindrà fi nestrals amples |  PREMSA
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L’Espai Jove Can Tauler (Bal-
mes, 16) acollirà del 8 al 22 
d’abril la vuitena edició de la 
Mostra d’Ensenyament, orga-
nitzada per la Regidoria d’Infàn-
cia i Joventut, que pretén donar 
informació sobre ensenyament 
reglat i altres opcions formatives 
als joves que acaben l’educació 
secundària obligatòria, tot i que 
el saló és obert a tothom que hi 
vulgui assistir.

Contingut. A la Mostra hi haurà 
informació sobre els diferents 
tipus de batxillerats, els estudis 
universitaris, així com dades es-
pecífi ques sobre l’oferta educati-
va que hi ha a Montcada, tant 
als IES com al Centre d’Adults. 
També hi haurà un espai per als 
estudis d’idiomes i disciplines ar-
tístiques. Mentre duri la Mostra, 
de dilluns a divendres hi haurà 
un servei d’assessoria, de 17.30 
a 21.30h, també l’exposició Des-
prés de l’ESO què? que ja ha visitat 
Can Tauler en altres ocasions.

MOSTRA D’ENSENYAMENT

Can Tauler acull una exposició per 
ajudar els joves a planifi car el futur 
Del 8 al 22 d’abril hi haurà a l’Espai Jove informació sobre diverses opcions educatives

Silvia Díaz | RedaccióEl col·legi La Salle celebra d’aquí 
a dos anys, al 2010, el seu cen-
tenari i, amb motiu d’aquesta 
commemoració, convoca un 
concurs de cartells per il·lustrar 
l’efemèride obert a tota la pobla-
ció, així com a alumnes i exa-
lumnes que actualment visquin 
fora de la localitat. El premi està 
dotat amb 300 euros a escollir 
entre un lot de llibres o material 
informàtic.
El format dels treballs ha de ser 
DIN A3 i vertical. El tema és 
lliure i ha d’incloure el logotip i 
l’eslògan que es facilitaran a la 
secretaria del centre en horari 

escolar o bé connectant-se al web 
www.xtec.cat/col-sallemontcada. 
Les propostes s’han de presentar 
al col·legi, tancades i amb un so-
bre al seu interior, que inclogui 
les dades personals (nom i cog-
noms, DNI, adreça i telèfon). Les 
obres s’hauran de signar amb 
pseudònim que haurà de fi gurar 
al revers del cartell i a l’exterior 
del sobre de les dades personals. 
El termini d’admissió de propos-
tes fi nalitza el 21 de juny.
Els treballs quedaran en propie-
tat de la comissió organitzadora 
i el cartell guanyador servirà per 
il·lustrar la publicitat dels actes con-
vocats amb motiu del centenari. Alguns dels visitants de la mostra de l’edició anterior a l’Espai Jove Can Tauler |  ARXIU/SILVIA DÍAZ

El termini de presentació de treballs acabarà el 21 de juny

COMMEMORACIÓ

La Salle convoca un concurs  
de cartells pel seu centenari

Pilar Abián | Redacció

L’escola La Salle celebrarà el seu centenari l’any 2010 |  P. ABIÁN

Taller per pujar al rocòdrom de Can Tauler 

Dos monitors del Centre d’Espe-
leologia Alpí Vallesà (CEAV) dirigiran 
el taller per pujar de manera segura 
al rocòdrom que està instal·lat al 
pati de l’Espai Jove Can Tauler (Bal-
mes, 16). És la segona vegada que 
l’equipament programa l’activitat, 

que tindrà lloc durant quatre ses-
sions, els dies 11 i 25 d’abril i l’11 
i el 23 de maig, a partir de les 18h. 
Un rocòdrom és una instal·lació pre-
parada específi cament per practicar 
escalada, equipada amb mecanis-
mes de seguretat | SD

activitats
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Els primers participants marxaran 
una setmana a la Costa del Sol
Encara hi ha places per a les sortides a Alacant i Múrcia que estan programades per a l’octubre

VIATGES DE LA GENT GRAN
en 2 minuts...

> Llibre sobre les dones i el món laboral
La sociòloga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona Tere-
sa Torns va presentar el 13 de març a la Casa de la Vila el llibre Les do-
nes i el treball a Catalunya, un anàlisi de la situació del col·lectiu femení 
al món laboral, que pretén, entre d’altres, desmitifi car qüestions com 
que la incorporació de la dona al mercat laboral és recent. “A l’inici de 
la industrialització a Catalunya, la presència femenina a les indústries 
era igual o fi ns i tot més notable que la d’homes”, va dir Torns. La 
sociòloga va apuntar que les administracions locals poden contribuir a 
les polítiques d’igualtat elaborant plans específi cs per promocionar el 
paper de la dona al món social i laboral. Les dones i el treball a Catalunya 
és una iniciativa de l’Institut Català de les Dones que, des d’un punt de 
vista sociològic, tracta temes com el benestar del col·lectiu i el mercat de 
treball a Catalunya  L’acte s’emmarcava en els programa commemoratiu 
del Dia Internacional de la Dona a Montcada i Reixac | SD

SILVIA DÍAZ

La segona temporada dels viat-
ges de la gent gran, organitzats 
per l’Ajuntament, s’engega el 13 
d’abril amb una sortida a la Cos-
ta del Sol de set dies, una excur-
sió que va tenir molt d’èxit l’any 
passat i que, per això es torna a 
programar. La cinquantena de 
persones que visitarà les platges 
andaluses anirà a localitats com 

Torremolinos, Antequera, Mar-
bella o Benalmádena, entre d’al-
tres indrets d’interès turístic. El 
preu del viatge, 243 euros per 
persona, inclou les excur sions 
facultatives.

Places disponibles. Encara que-
den vacants a les dues sortides 
que tindran lloc al mes d’octu-
bre, a Alacant i a Múrcia. Les 

persones interessades a parti-
cipar-hi i que siguin residents 
a Montcada s’han d’adreçar a 
l’Ajuntament. 
L’edat mínima dels partici-
pants és de 65 anys, tot i que 
també hi poden anar els pre-
jubilats i pensionistes, a partir 
de 60 anys. Així mateix, es pot 
viatjar amb la parella, encara 
que sigui més jove.

Silvia Díaz | Redacció

Imatge del grup que l’any passat va viatjar a la Costa del Sol; molts dels participants repeteixen enguany l’experiència |  PREMSA AJUNTAMENT

> Cicle de cinema eròtic al Casal de la Mina
El Casal de la Gent Gran Casa de la Mina organitza al mes d’abril un 
cicle de cinema eròtic. Les projeccions es faran els dijous, a les 17h. 
La primera va ser Gilda, el passat 3 d’abril, pel·lícula que l’any 1946 
van protagonitzar Rita Hayworth acompanyada de Glenn Ford. El cicle 
continuarà amb Instint Bàsic –el dia 10– i La gata sobre la teulada de 
zinc –el 17. L’última projecció prevista serà La passió turca –el 24– ba-
sada en la novel·la homònima de l’escriptor Antonio Gala | PA
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Prop de 3.000 estudiants 
coneixen durant el curs
hàbits de vida saludables
La campanya està coordinada per Salut Pública i Consum amb 
la col·laboració de Policia Local, voluntaris, entitats i institucions

TALLERS DE SALUT

Prop de 3.000 alumnes dels cen-
tres educatius de primària i se-
cundària del municipi participen 
als Tallers de Salut organitzats 
per l’Ajuntament des de l’octu-
bre i fi ns al maig amb l’objectiu 
de promoure hàbits de vida salu-
dables entre el col·lectiu jove.
Les propostes van dirigides als di-
ferents nivells educatius adaptant 
el contingut l’edat de l’alumnat. 
A primària s’està fent incidència 
en les revisions mèdiques, la sa-
lut bucodental, les vacunacions i 
la tinença responsables d’animals. 
Mentre que a secundària l’oferta 
inclou, entre d’altres, tallers de 
sexualitat, que van a càrrec d’una 
tècnica municipal; d’alimentació, 
que fa personal del Centre d’As-
sistència Primària; de drogues, 
coordinats per la Creu Roja, així 
com de seguretat viària i alcohol, 
oferts per la Policia Local i l’Insti-
tut Guttmann.
“Les activitats són dinàmiques 
i participatives, de manera 
que es desmitifi quen fal ses 
creences que existeixen al vol-
tant del sexe o les drogues, per 
exemple”, ha explicat la regido-
ra de Salut Pública i Consum, 
M. Carmen González (CiU) 
qui ha assenyalat la importància 

d’incidir en aquests valors quan 
els joves comencen a tenir res-
ponsabilitats.

L’experiència, un grau. Una de 
les novetats del cicle de xerra-
des en secundària és la partici-
pació de l’Institut Guttman. En 
el marc de la campanya No te la 
juguis, col·laboradors d’aquest 
centre expliquen als joves la 
seva experiència personal amb 
l’objectiu de sensibilitzar-los so-
bre les greus conseqüències que 
pot tenir un accident de trànsit o 
qualsevol activitat que comporti 
alguna mena de risc. 

Ricard Hernández, de 33 anys, va 
quedar paraplègic amb 22 anys 
en un accident laboral; es va tren-
car l’esquena mentre intentava ai-
xecar a la feina una planxa metàl-
lica que pesava gairebé 90 quilos. 
“Encara que sembli mentida, el 
pitjor d’un accident no és mo-
rir, sinó quedar en estat vegetal 
o amb una lesió medul·lar o 

cerebral que t’impidexi fer la 
teva vida”, va dir Hernández 
durant la xerrada amb alumnes 
de 4t d’ESO de l’IES La Ribera, 
on va anar el passat 31 de març. 
El seu testimoni no fa deixar in-
diferents els joves que van voler 
saber com, després de l’accident, 
va aconseguir refer la seva vida. 
Hernández els va donar un mis-
satge optimista. Ser paraplègic no 
li ha impedit casar-se, tenir una fi -
lla i una vida plena. Actualment, 
juga com a professional a l’equip 
de bàsquet de discapacitats del 
FC Barcelona i ha batut diversos 
rècords d’Espanya d’atletisme en 
llençament de disc, javelina i pes. 
No obstant això, Hernández va 
insistir en la importància d’evitar 
situacions de risc que puguin po-
sar en perill la vida o la salut.

Pilar Abián | Montcada

Un col·laborador de l’Institut Guttmann, Ricard Hernández, va explicar a l’IES La Ribera la seva pròpia experiència com a víctima d’una lesió medul·lar |  PILAR  ABIÁN

> Curs de seguretat viària amb la Policia Local
Conduir sota els efectes de l’alcohol o, fi ns i tot, anar caminant pel carrer en 
estat etílic pot ser motiu d’un control d’alcoholèmia. L’agent Joan Sáez, de la 
Policia Local, va explicar el 31 de març als alumnes de 4t d’ESO de l’IES La 
Ribera les conseqüències que aquest fet pot tenir. Tot i ser menors d’edat, els 
adolescents no estan exclosos de ser requerits pels cossos de seguretat i negar 
a fer-se la prova, tot i ser una opció personal, pot tenir conseqüències greus. 
En aquest cas, els joves són derivats a la Fiscalia de Menors. Per evitar mals 
majors, Sáez va recomanar els estudiants que evitin beure en excés i, si mai 
són sotmesos a un control, els va informar sobre quins són els seus drets com a 
ciutadans. La xerrada es va complementar amb una prova pràctica en la qual van 
participar dos dels alumnes – a la imatge |  PA

Les activitats 
són dinàmiques i 
participatives i ajuden 
a desmitifi car falses 
creences   PILAR  ABIÁN
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La Regidoria de Participació Ciu-
tadana ha elaborat un Pla de 
Formació que ofereix a les més 
de cent entitats inscrites al Re-
gistre Municipal, per donar-les 
suport en la millora de la ges-
tió i funcionament interns. La 
proposta és fruit d’una jornada 
participativa que va tenir lloc 
a l’octubre del 2007, durant la 
qual, una vintena d’associacions 
va fer públiques les seves princi-
pals necessitats, tant formatives 
com d’organització interna. “La 
fi scalitat, el relleu a les juntes 
directives o les fórmules per 
difondre les seves activitats són 
algunes de les qüestions que 
més preocupen les entitats”, ha 
indicat la tècnica de Participació 
Ciutadana, Pilar Cazorla.

Contingut. El Pla de Formació 
es divideix en quatre blocs que 
giren entorn l’organització inter-
na, la gestió econòmica, els sis-
temes de comunicació i difusió 

de les activitats i la informàtica i 
les noves tecnologies. D’aquests 
quatre blocs s’ofereixen prop 
d’una vintena de cursos, com 
organització interna, elaboració 
d’un projecte anual d’actuació, 
el marc legal de les entitats, el 
disseny d’un pla de comunicació 
o com fer una pàgina web. Per 
demanar més informació dels 
cursos o bé fer la inscripció, els 

interessats han de posar-se en 
contacte amb Participació Ciu-
tadana, de manera presencial 
(edifi ci de l’Ajuntament) al 935 
726 474, al correu electrònic par-
ticipacio@montcada.org o bé a 
través del portal d’entitats del 
web www.montcada.cat. Per po-
sar en marxa cada curs, que és 
gratuït per a les entitats, haurà 
d’haver un mínim d’inscrits. 

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament ofereix cursos per 
millorar la gestió de les entitats
Les persones interessades han de fer la inscripció a la Regidoria de Participació Ciutadana

ASSOCIACIONISME

Un pla director fet per als propers dos anys marca la pauta a seguir

SOLIDARITAT

Montcada presenta en una 
jornada els seus projectes 
de cooperació internacional

La Regidoria d’Integració, Coo-
peració i Solidaritat presenta el 
12 d’abril el Pla Director de Co-
operació 2008-2010 en el marc 
d’unes jornades sobre desenvo-
lupament que es faran a la Casa 
de la Vila, de 9.30 a 15h.
El Pla Director és el document 
que marca les línies que ha de se-
guir l’Ajuntament en els projec-
tes solidaris. Pel que fa als muni-
cipis agermanats amb Montcada 
–Nauhulingo (El Salvador) i Paz 
Centro (Nicaragua). El projecte 
dóna impuls a les polítiques de 
codesenvolupament i la parti-
cipació en xarxes d’intercanvi 
d’experiències. 
Un altre apartat del document 
tracta sobre educació i formació, 
per tal de crear un programa 
municipal per sensibilitzar la po-
blació en matèria de desenvolu-
pament. També es pretén establir 
un protocol per donar resposta 
a les demandes de solidaritat 

immediata, com ajudes huma-
nitàries o d’emergència. El Pla 
Director també vol potenciar els 
mecanismes de participació ciu-
tadana, que incorporin ONG’s, 
col·lectius d’immigrants, entitats 
veïnals, sindicats i altres associa-
cions que representin els sectors 
civils i socials. 

Participants. La jornada de 
presentació del Pla Director la 
presidirà l’alcalde de Montcada 
i Reixac, César Arrizabalaga 
(PSC) i comptarà amb la pre-
sència del regidor d’Integració 
i Cooperació, Carles Guijarro 
(PSC) i de Jean Pierre Malé, di-
rector executiu de l’Observatori 
de la Cooperació Descentralitza-
da en la Unió Europea-Amèrica 
Llatina. També està prevista 
l’assistència de representants de 
les associa cions locals Tazumal, 
Creu Roja, ASERM i Taarof Bi 
Salam, a més de tècnics de la Di-
putació de Barcelona. 

Silvia Díaz | Redacció

A l’octubre va tenir lloc una jornada participativa amb les entitats | ARXIU/NÚRIA SÁNCHEZ
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Devoció per la Verge dels Dolors
L’èxit de públic de la cinquena pro-
cessó de Setmana Santa fa que la 
Confraria Virgen de los Dolores, 
amb seu a Can Sant Joan, conso-
lidi la seva presència al municipi. 
Aquest any, la imatge de la verge ha 
estrenat un estendard, que van po-
der veure els centenars de persones 
que el 14 de març van sortir al ca-
rrer per participar a la comitiva. 
L’entitat la va fundar un grup de 
veïns del barri fa cinc anys, tots ells 
d’Águilas, localitat agermanada amb 
Montcada. La verge que dóna nom a 
la Confraria és la patrona de la ciutat 
murciana i el dia de Dolors se celebra 
el divendres abans de diumenge de 
Rams. Per tant, la processó d’Águilas 
i la de Montcada tenen lloc, cada any, 
de manera simultània. “La Confraria 
és una manera de recordar els nos-
tres costums i de crear a Montca-
da una entitat de caràcter religiós i 
cultural”, ha explicat Alfonso López, 
Hermano Mayor de l’entitat.

Col·laboracions. Per fer possible ca-
da any la processó és necessària la 

col·laboració de veïns i de comer-
ciants, a qui López ha agraït pública-
ment les seves aportacions. L’activitat 
també compta cada any amb el su-
port de la Confraria d’El Prat, amb la 
qual l’entitat local manté intercanvis 
culturals des de fa anys. 
Un dels objectius que s’ha fi xat l’en-
titat és arribar a més població. “Els 
veïns de Can Sant Joan ja ens co-
neixen però estem segurs que hi ha 

altra gent de Montcada que podria 
col·laborar amb nosaltres”, ha indicat 
López. Durant l’any, el col·lectiu man-
té trobades amb els socis. El 18 de 
maig tindrà lloc el tradicional dinar de 
germanor, a base de migues, al Casal 
de la Gent Gran Casa de la Mina.

Els ‘costaleros’ porten la imatge de la verge pels carrers de Can Sant Joan | JUAN CONESA

Fa cinc anys, un grup d’amics procedents d’Águilas va fundar la Confraria a Can Sant Joan

> Gent que es mou  Silvia Díaz | Redacció

Confraria Virgen de los Dolores

  més informació
   Hotel d’entitats Can Sant Joan
    Dilluns i dijous, de 17 a 19h
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>La bústia del lector >Editorial
Premi a la ràdio
Els mitjans públics depenents 
de Montcada Comunicació 
estan d’enhorabona. La Dipu-
tació de Barcelona ha distingit 
amb el premi Rosalia Rovira 
2007 el programa El basar de 
la cultura com a millor produc-
te comunicatiu d’una emissora 
municipal i La Veu ha estat 
fi nalista del premi Arrel per a 
butlletins locals. 
No és habitual dedicar l’edito-
rial a parlar d’un mateix, però 
en aquest cas és de justícia 
reconèixer el treball que es fa 
a diari des dels mitjans i, en 
especial, des de Montcada 
Ràdio que tot just acaba de 
celebrar el seu 20è aniver-
sari. L’emissora, que va viure 
la seva època daurada fi ns a 
mitjan dels 90, ha hagut de 
lluitar contra la forta compe-
tència de les grans cadenes 
i redefi nir els seus continguts 
per adaptar-se als recursos 
tècnics i humans disponibles. 
Avui dia, la ràdio compleix 
amb l’objectiu de servei pú-
blic oferint informació local 
cada hora i comptant els ves-
pres i els caps de setmans 
amb més d’una trentena de 
col·laboradors. 
El programa premiat per la Di-
putació, El basar, s’emet els di-
jous i repassa l’activitat cultural 
del municipi. L’espai  compta 
amb un valor afegit, el premi 
nacional de microrelats que 
enguany ha arribat a la seva 
quarta edició i que ha rebut 
prop d’un miler de textos pre-
sentats. És una iniciativa que 
mereix ser reconeguda no no-
més per la repercussió que ha 
assolit sinó perquè evidencia 
que, amb bones idees i il·lusió, 
encara es pot innovar i fer bons 
productes radiofònics des de 
les emissores municipals.
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el click

Seguridad vial

En els últims mesos s’ha 
debatut molt sobre el 
futur de l’antic solar de 
la cerveseria del carrer 
Montiu. Pel que es veu, 
n’hi ha qui ja ha trobat 
una utilitat per al solar 
convertint-lo en un abo-
cador. 
R. JIMÉNEZ  |  MONTCADA

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

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

El proper número, el 18 d’abril

el click

Les escales de l’estació de Terra Nostra estan en un estat deplorable

M’ha alegrat saber que Renfe ja ha 
aprovat el pressupost per fer el pas 
soterrat a l’estació de Terra Nostra. 
Avui dia l’accés a les vies és deplo-
rable, només cal veure l’estat dels 
esglaons. Espero que no tringuin 
a fer unes obres que ja ens van 
anunciar fa quatre anys.

J.T. |  TERRA NOSTRA

laveu@montcada.org

Passo a diari pel carrer Mossèn Joaquim Castellví cap a la Font Pudenta 
amb el cotxet del meu fi ll i trobo que és una zona amb perill. La vorera 
és molt estreta i qualsevol dia hi haurà un accident. CR Montcada

Al Pla d’Actuació Municipal per al mandat 2007-2011 està contem-
plada la reurbanització del carrer Mossèn Joaquim Castellví per tal de 
dotar-lo d’una major profunditat de vorera que permeti un millor ús per 
a la ciutadania, sobretot al tram que connecta amb el barri de la Font 
Pudent, tot i que encara no s’ha defi nit l’exercici en el qual es durà a 
terme l’actuació. No obstant això, l’equip de projectes de l’Ajuntament 
ha començat a defi nir propostes que portin a la futura reurbanització 
de l’esmentat carrer | Jordi Climent (PSC), president de l’Àrea de 
Política Territorial

Contra réplica
En la réplica a mi queja sobre cómo 
funciona el Casal de la Gent Gran de 
Montcada el señor presidente, Fran-
cisco García Quiñonero, habla de 
estatutos, de respeto, de tolerancia y 
de que las actividades son consensua-
das. No es cierto. Si fuera así, no hu-
biera sido necesario que vinieran los 
Mossos varias veces para poner orden 
y paz, y no les extrañe que, para evi-
tar daños mayores tengan que volver 
a venir si la presidencia y la directora 
siguen con su incomprensible abuso 
de autoridad. Les diré que, tanto en 
mi opinión como en la de mis com-
pañeros usuarios, el señor presiden-
te, la junta y la directora tendrían 
que dimitir de sus cargos e irse a otro 
lugar por consentir el trato de mala 
educación, malos modos y vergonzo-
sa atención que recibimos por una 
parte del personal de recepción. Si 
no me creen o piensan que exagero, 
pueden preguntar a cualquiera de 
los usuarios. Para terminar, les diré 
que envié por escrito mi protesta y 
una queja más completa y detallada 
al govern de la Generalitat (Departa-
ment de Governació) y hasta hoy no 
he recibido respuesta alguna. Sin co-
mentarios.

Antonio Conejero
Terra Nostra

Promeses electorals
Tancada la campanya electoral vull 
deixar testimoni de la manera com 
els polítics construeixen els seus 
discursos. Em refereixo especial-
ment als líders dels dos grans partits 
d’àmbit estatal, PSOE i PP.  Els dos 
“cara a cara” van ser bons referents 
per conèixer les propostes d’un i l’al-
tre. La creació d’una gran quantitat 
de llocs de treball ha estat un comú 
denominador del conjunt de candida-
tures. Però, des de la meva condició 
de dirigent de la patronal hostalera, 

els pregunto: amb qui compten vos-
tès per a crear tanta ocupació? Ho fa-
ran a través de decrets llei? O serà la 
gran patronal qui la generi? Una gran 
patronal, tot s’ha de dir, que és mino-
ritària entre l’empresariat de l’Estat. 
Perquè qui realment és el motor de 
l’economia nacional i estatal és la 
petita i la mitjana empresa. A Cata-
lunya, per exemple, representem el 
80% de l’empresariat. 
Han parlat vostès, senyors polítics, 
amb nosaltres per mirar de consen-
suar les condicions que permetin la 
creació de llocs de treball? Venim 
d’una legislatura on als empresaris de 
l’hostaleria se’ns han tret els incen-
tius per a les noves contractacions. 
Malgrat això, és incontestable que 
seguim gaudint d’una gran fortalesa 
que ens permet ser un dels motors 
econòmics del país. La situació no 
és, ara per ara, l’òptima. Avancem, 
però si no hi ha suport i treball con-
junt amb l’administració, hi ha el risc 
col·lectiu que s’alenteixi i aturi el que 
nosaltres, centenars de milers d’au-
tònoms i petits empresaris, generem 
dia rere dia. Perquè això no passi cal 
que facin per complir allò que han 
promès en campanya generant les 
condicions perquè sigui possible. As-
seguem-nos i parlem-ne. Aquest és 
l’únic camí viable. 

Enric Gené
President de la FIHR

Felicitación a ICV-EUiA
Quiero felicitar a ICV-EUiA por el co-
mentario realizado por su portavoz en 
La Veu 317. Y quiero hacerlo tanto 
por el tema tratado, con cuyo enfo-
que estoy plenamente de acuerdo, 
como por el hecho de haberlo escrito 
en castellano. Es importante para la 
convivencia y la democracia que los 
políticos usen las lenguas de quienes 
quieren representar, no una con el traje 
de político y otra cuando se lo quitan.

El porcentaje de hogares montcaden-
ses en que el castellano es la lengua 
materna no es nada despreciable (digo 
materna, no ofi cial como gustan llamar 
al castellano los que quieren reseñarla 
como ajena). Confío  en que se conso-
lide un bilingüismo practicante en las 
intervenciones públicas de los dirigen-
tes locales de ambas formaciones (de 
ámbito superior al local no confío). Se-
ría un claro síntoma de izquierdismo al 
no anteponer territorios a personas. Un 
monolingüismo alternante en función 
de la proximidad de elecciones sería 
contraproducente.

Pedro Fernández
Pla d’en Coll 

Oportunitat perduda
Aquest es el títol de l’editorial del 
“Quaderns” nº15 (20-12-2007) pu-
blicat per la Fundació Cultural i signat  
per Jaume Alcàzar i Parera, historiador 
i director de la revista. El tema que 
aborda es la conservació del patrimoni 
històric de Montcada, i ens diu “que 
durant el procés de transformació ur-
banística, a partir de mitjans del segle 
XX no es va ser especialment sensible 
a la protecció del patrimoni arqueolò-
gic, arquitectònic i artístic i que en la 
darrera elaboració del Catàleg del Pa-
trimoni s’intenta trencar aquesta dinà-
mica negativa pel be de la història de 
Montcada”. Comenta en Jaume, entre 
d’altres coses, que “darrerament s’ha 
enderrocat un edifi ci situat just al cos-
tat de l’Església de Santa  Engràcia i 
que per la seva ubicació hagués estat 
ideal poder realitzar alguna petita ex-
cavació arqueològica”. Que “aquesta 
manera de fer ja fa anys que es realit-
za a altres municipis com  Sabadell, 
Cerdanyola o Terrassa. No es qüestió 
d’aturar una obra, doncs les feines 
durant pocs dies i les troballes es  di-
positen en el museu corresponent”.
La queixa que fa des de l’editorial es 
per “la manca de sensibilitat políti-

ca” envers aquest tema, tan impor-
tant per poder recuperar la història 
del nostre poble castigat per la indis-
criminada febre urbanística i la pèr-
dua durant els darrers 50 anys de la 
majoria de edifi cis singulars de gran 
valor arquitectònic i artístic. També 
es pregunta com en un primer mo-
ment es va aprovar en Ple el “Catà-
leg del Patrimoni” i  més tard es va 
desaprovar. Amb aquesta carta vull 
donar suport a Alcàzar  i felicitar-lo. 
Aprofi to, com ell, per demanar més 
sensibilitat. Hi ha una història per ex-
plicar a les futures generacions, però 
ens han de deixar algun vestigi.

Josep Capella i Torrents
Montcada 

Oferta incompleta
En el número 317 de La Veu apare-
ció un anuncio del Ayuntamiento con 
dos ofertas de trabajo, una de la Borsa 
de Treball y la otra de l’Ofi cina Local 
d’Habitatge. Como indicaba el anun-
cio, para más información llamé y me 
comentaron que, para la primera, te-
nía que entregar el currículum en la 
recepción del Ayuntamiento y, para la 
otra, una instancia que me proporci-
onarían en la OAC. A los pocos días 
entrego uno en recepción y recojo la 
instancia para el otro. Cuando ya lo 
tengo todo, llamo para informarme del 
horario de la OAC en la semana del 17 
al 23 de marzo. Me comentan que es 
hasta las 15h y, para poder llegar a ti-
empo, el día 19 solicito salir antes de 
mi trabajo. Cuál es mi sorpresa cuando 
me dicen que el plazo de entrega había 
acabado. ¿Cómo podía saberlo si en La 
Veu no lo ponía, ni me lo dijeron cuan-
do llamé, ni cuando fui a buscar la ins-
tancia?.. La verdad, esto me ha dejado 
con mal sabor de boca, porque no sé si 
mi CV estaría seleccionado o no, pero 
seguro que ahora no lo sabré. 

Yolanda Lledo de los Bueis
Can Sant Joan 
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Cap a un procés negociat a tres bandes
Lafarge Cementos ha presentat a la Generalitat el 
projecte per a l’adequació de l’activitat industrial 
d’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’in-
tervenció integral de l’administració ambiental. Si 
es compleixen un seguit de prescripcions de caire 
industrial i mediambiental, l’Ajuntament es veu 
obligat a informar favorablement l’expedient, ja que 
tècnicament és correcte respecte les atribucions 
municipals, que fan referència, essencialment, a 
sorolls, olors i sistema de sanejament. La resta, és 
competència exclusiva del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat, dirigit pel con-

seller Francesc Baltasar. Des del PSC ho hem expo-
sat així a la resta de grups polítics a l’Ajuntament, 
amb els quals hem acordat –i així ho transmetrem 
a la Generalitat– que tot i que els requisits respecte 
dels quals tenim atribucions es compleixen, consi-
derem que la sol·licitud de substitució de combus-
tible per biomassa hauria d’haver estat objecte d’un 
expedient a banda del d’adequació de l’activitat, ja 
que suposa un canvi o una ampliació de l’activitat 
de l’empresa; que no ha estat sufi cientment provat 
que els futurs efectes benefi ciosos per al Medi Am-
bient derivats de l’us d’aquests combustibles, tam-

bé ho seran per a la salut de les persones; i que la 
ubicació de Lafarge a menys de 200 metres del nu-
cli urbà, implica un fet diferenciador envers la resta 
de cimenteres de l’Àrea Metropolitana. Recordem a 
la Generalitat que a Montcada i Reixac ha sorgit un 
moviment veïnal que ha recollit al voltant de 6.000 
signatures contràries a l’autorització ambiental.
Per totes aquestes raons, proposem iniciar un pro-
cés de negociació entre el nostre Ajuntament, la 
Generalitat i l’empresa per tal de poder arribar a un 
acord pacífi c que permeti el trasllat de l’activitat ci-
mentera allà on realment hi tingui cabuda.

Diàleg per una Montcada més humana
Conec en Ramon des de fa més de 20 anys. Ell 
em va convèncer per entrar primer a l’AMPA de col-
legi Reixac, després al Consell Escolar, passant pel 
Grup d’Opinió, i fa un any per formar part de la seva 
llista a les eleccions municipals, fi ns a proposar-me 
per encapçalar la llista de la Coalició. En Ramon 
és una gran persona i un millor amic, sempre amb 
ganes d’ajudar tothom. En el tema professional 
sempre ha estat un pencaire, i en el tema polític , 
és una persona compromesa amb el seu partit i en 
el treball diari, amb el que comparteixo un mateix 
projecte per Montcada. Ramon, com portaveu del 

grup municipal ICV-EUiA, vull agrair-te el teu treball 
al Grup Municipal i personalment el teu suport. Sé 
que compto amb tu per tot allò que necessiti, o mi-
llor dit, pel que necessitem i tu també pots comptar 
amb nosaltres i et desitgem una bona reincorpora-
ció al teu lloc de treball. Moltes gràcies i bona sort! 
La baixa d’en Ramon Sánchez es cobrirà amb la 
següent de la llista, Laura Campos, qui porta me-
sos treballant amb el grup municipal i li serà fàcil 
enganxar-s’hi. Tenim molta feina a fer i no ho tenim 
fàcil, encara no hem vist el canvi en les formes ni 
el tracte preferencial vers les persones, anunciat 

pel govern municipal, es continua sense comptar 
amb els regidors que estem a l’oposició per temes 
importants per Montcada com Lafarge, el model 
de ciutat o el nou institut. Volem més transparèn-
cia en els temes de contractació de personal i més 
rigor en un pressupost, que sota el adjectiu de “di-
nàmics”, el govern fa i desfà al seu caprici. No 
tenim una informació privilegiada, la major part la 
tenim per la premsa, i no disposem dels mitjans 
necessaris, però malgrat tot continuarem treba-
llant pel nostre projecte: Recuperem el diàleg, per 
una Montcada més humana.

¡Gracias!
En primer lugar, quiero agradecer a los casi tres 
mil ciudadanos de Montcada que han votado al 
Partido Popular en las elecciones generales cele-
bradas el pasado 9 de marzo. Esa gran cantidad 
de votos ha permitido que el PP vuelva a ser la 
segunda fuerza en nuestra ciudad en unos comi-
cios para elegir al Gobierno de España. Bien es 
verdad que no han sido sufi cientes para lograr el 
objetivo de volver a gobernar nuestro país, pero 
teniendo en cuenta la campaña de desprestigio 
y de acoso enfermizo hacia el Partido Popular 
que han realizado todas las fuerzas políticas, 

aún mayor es el mérito logrado por mi partido. 
Desde el enorme sentido de la responsabilidad 
que caracteriza y ha demostrado siempre el PP, 
tenemos la obligación de comenzar a ganar las 
próximas elecciones. Y lo hacemos con propues-
tas claras y trabajando por los ciudadanos y por 
el interés general. Muchas son las necesidades y 
las carencias de los ciudadanos y muchas son, 
por tanto, sus posibles soluciones. Nuestra ciu-
dad continúa teniendo graves defi ciencias en 
infraestructuras, en servicios, en transporte pú-
blico, en limpieza,... en sus diferentes barrios. A 

esto hay que añadir la polémica generada por la 
quema de combustibles alternativos como lodos 
de depuradora en la fábrica de cemento Asland, 
una polémica en la que el Gobierno de la Ge-
neralitat junto con el Ayuntamiento de Montca-
da deben tomar una decisión. Una vez más, la 
presión ciudadana que nuevamente ha salido a 
manifestarse ha sido el motivo que ha obligado a 
los gobernantes de nuestra ciudad a ponerse las 
pilas. Desde el Partido Popular trabajaremos para 
que se cumplan estas medidas que benefi cian al 
bienestar de los vecinos de Montcada.

Manca previsió i planifi cació
El 2005 el col·lectiu de pares i mares, direcció i 
professorat de l’IES Montserrat Miró endegaven una 
campanya reivindicativa denunciant el lamentable 
estat del centre. Aquest no només havia quedat petit 
i obsolet sinó que fi ns i tot incomplia la normativa de 
seguretat establerta per l’administració. L’Ajuntament 
va fer un trist paper desentenent-se d’aquestes rei-
vindicacions, al·legant que els instituts són compe-
tència de la Generalitat. 
Va ser la perseverança de l’AMPA, de l’equip directiu 
del centre i de tot el professorat, el que va fer possible 
que el Departament d’Educació de la Generalitat por-

tés a terme un estudi de les necessitats del centre i 
que va constatar que no era viable rehabilitar-lo i que 
se’n havia de construir un de nou.
Així doncs, el Departament d’Educació dóna el vis-
tiplau a la construcció d’un nou institut que subs-
titueixi al Montserrat Miró i insta l’Ajuntament a 
cedir els terrenys on s’haurà d’ubicar el nou centre. 
I aquí comença de nou el viacrucis. Les propostes 
fetes pel Consistori o bé no s’adiuen als requisits es-
tablerts pel Departament ( p.ex. m2 mínims) o bé no 
satisfà les demandes d’aquesta comunitat educativa 
que demana una ubicació propera a la zona. Final-

ment, més d’un any més tard, s’estima que un lloc 
idoni és on actualment hi ha les pistes d’atletisme, i 
casualment, aquests terrenys que inicialment només 
tenien 5.000 m2 passen a tenir-ne més de 9.500 m2. 
Així s’aprova aquesta proposta però sense comptar 
amb els socis de la Joventut Atlètica de Montcada 
als quals hagués estat necessari fer-los partícips 
d’aquesta decisió lligant a l’hora un destí defi nitiu 
d’aquestes instal·lacions.  La gestió de l’Ajuntament 
ha estat pèssima. Una mostra clara de la manca de 
previsió i planifi cació d’aquest equip de govern i tam-
bé de descontrol en més d’un departament.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

No importem un ‘carajo’
L’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió 
plenària, va aprovar l’any 1.999 i per unanimi-
tat una moció en que instàvem a la conselleria 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
a la no incineració de residus a la planta cimen-
tera Asland.
La resposta de Medi Ambient, va ser no fer cas 
de l’acord de l’Ajuntament de Montcada i signar 
un conveni amb les cimenteres de Catalunya 
per cremar llots secs de depuradores.
Ara fa un mes el plenari va tornar a aprovar una 
moció, també per unanimitat, en que instàvem 

al Conseller Baltasar (d’IC) a que vingués a 
explicar als grups municipals i al conjunt del 
moviment associatiu de la ciutat que incinerar 
fangs de depuradora no es perjudicial per la sa-
lut dels montcadencs i montcadenques.
La resposta ha estat no venir, no explicar i apro-
var una proposta d’autorització de llicència am-
biental.
Per llei, la competència de donar llicència am-
biental no és del govern municipal, és exclusi-
va del Govern de la Generalitat de Catalunya, i 
concretament de la conselleria de Medi Ambi-

ent, però la pregunta és : Per què no respecten 
la posició unànime del conjunt de partits polí-
tics i les 6.000 signatures de molts ciutadans i 
ciutadanes de Montcada i Reixac que ens fan 
costat?  

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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>Agenda VI Jornada Juan 
R.Masoliver

TEATRE FAMILIAR
UNA PARADETA PARTICULAR
de la Cia. La Bleda
6 d’abril, a les 12h
Preu: 3.50 euros

5 l dissabte
Festa. Botifarrada per celebrar el tanca-
ment del dipòsit de ferralla de Can Sant 
Joan. Hora: 13h. Lloc: Plaça Bosc. Or-
ganitza: Plataforma antiincineració.

6 l diumenge
Teatre familiar. Una paradeta particular, 
de la Cia. La Bleda. Hora: 12h. Lloc: Au-
ditori Municipal. Preu: 3.50 euros.

Visita. A la torre Agbar. Hora: 10.30h. 
Punt de trobada: Diagonal, 211. Orga-
nitza: Fundació Cultural Montcada.

7 l dilluns
Exposició. De cartells sobre manifesta-
cions i reivindicacions. Lloc: Centre Cí-
vic Can Cuiàs. Fins al 20 d’abril.

Exposició. De pintura a l’oli dels alum-
nes del curs de pintura del Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina. Lloc: Sala 
polivalent. Fins al 30 d’abril.

8 l dimarts
Exposició. VIII Mostra d’Ensenyament 
2008. Lloc: Espai Jove Can Tauler. Fins 
al 22 d’abril.

10 l dijous
Cinema. Instinto Básico, de Paul Ver-
hoeven. Hora: 17h. Lloc: Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina.

Presentació. Del llibre Los enfermos 
erróneos, de Sònia Hernandez. Hora: 
20h. Lloc: Auditori Municipal.

12 l dissabte
Petanca. Dia de la petanca. Hora: 9.30h. 
Lloc: Parc de les Aigües. 

Visita. Als “Vapors” de Sants i Hosta-
francs. Hora: 11h. Punt de trobada: 
metro de la plaça de Sants. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

Cinema. La soledad, de Jaime Rosales. 
Hora: 19h i 22h. Lloc: Auditori. Preu: 4 
euros.

Espectacle. Des de la memòria, a càrrec 
d’El Rinconcillo (amb motiu del Dia de 
la República). Hora: 19.30h. Lloc: Cen-
tre Cívic Can Cuiàs.

Sopar literari. Del concurs de microrelats 
El Basar. Hora: 21h. Lloc: Restaurant 
Sant Lluc (Clavell, 9). Organitza: Mont-
cada Comunicació (reserves al 935 726 
492 o l’a/e: elbasar@montcada.org).

13 l diumenge
Jazz. CMS Trio. Hora: De 19h. Lloc: Au-
ditori. Preu: 6 euros (veure pàgina 28).

14 l dilluns
Exposició. Dels punts de llibre del con-
curs Guanya’t un punt 2008. Lloc: Sala 
d’exposicions de la Casa de la Vila. Fins 
al 27 d’abril.

15 l dimarts
Jornada Masoliver. Conversa entre Cris-

tina Fernández-Cubas i Juan Antonio 

Masoliver Ródenas sobre el tema “La 

casa i els viatges”. Hora: 19h. Lloc: Casa 

de la Vila. 

Xerrada. Sobre les fl ors de Bach. Hora: 

19.15h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

16 l dimecres
Presentació. Del llibre Hi havia una ve-
gada un poble: els contes del Turó, de 

l’Ampa del CEIP el Turó. Hora: 18h. 

Lloc: Auditori.

Presentació. De la revista Quaderns. 

Hora: 20h. Lloc: local de la Fundació 

Cultural (Major, 47).

17 l dijous
Lliurament. De premis del concurs 
Guanya’t un punt. Hora: 18h. Lloc: Au-
ditori.

Presentació. Del llibre Vet aquí un gat 
2007 i lliurament de premis de l’edició 

2008. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

18 l divendres
Lliurament. De premis del concurs Els 
contes d’en Sergi. Hora: 18h. Lloc: Au-

ditori. Organitza: Grup La Ballesta.

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

JAZZ 
TRIO CMS
Perico Sambeat, Javier Colina 
i Marc Miralta
13 d’abril, a les 19h
Preu: 6 euros

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

Exposició dels 
punts de llibre 2008

Del 14 al 27 d’abril

més informació: www.montcada.cat

CINEMA
LA SOLEDAD
de Jaime Rosales
12 d’abril, a les 19h i 22h 
Preu: 4 euros

‘La casa i els viatges’

Conversa entre Cristina 
Fernández Cubas i Juan An-
tonio Masoliver Ródenas

15 d’abril, a la Sala institucional 
de la Casa de la Vila,  a les 19h

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

4 5 6

11 24 138 9 107

515 1 1713

Duran Vila Vila

Rivas Duran DuranE.Relat V.Nieto J.RelatGuix

J.RelatGuix E.Relat V.NietoPardo

Farmàciesabril

12

14 16 18
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Quatre autors opten al primer 
i segon premi del IV Concurs 
de Microrelats El Basar –dotats 
amb 1.000 i 450 euros respecti-
vament–, el veredicte del qual 
es farà públic el 12 d’abril en el 
decurs d’un sopar literari que 
Montcada Comunicació orga-
nitza al restaurant Sant Lluc. 
Els fi  na listes són San tiago Ca-
sero, d’Alcázar de San Juan, 
amb el relat Narciso y el tiempo (fi -
nalista de novembre); Eva Águi-
la, de Barcelona, amb Las cerezas 
(desembre); Romana Ribé, de 
Reus, amb Terror adolescent (ge-
ner) i Pedro Herrero, de Cas-
tellar del Vallès, amb La cita (fe-

brer). La convocatòria d’oc tu bre 
va quedar deserta. L’acte també 
servirà per presentar el volum 
recopilatori dels textos fi nalistes 
i seleccionats de l’edició. 
En aquesta ocasió el fotògraf 
montcadenc Santi Romero s’ha 
ocupat d’il·lustrar els 32 micro-
relats que integren el volum, 
titulat Microbis, en referència a 
les petites dimensions d’aquest 
gènere literari i que compta amb 
el patrocini de Lafarge. El llibre 
tindrà un preu de 10 euros i es 
podrà comprar a la parada que 
Montcada Ràdio instal·larà a 
la Fira del Llibre de Can Sant 
Joan (20 d’abril) i a la del centre 
(23 d’abril). Per assistir al so-

par,  que costa 20 euros, es pot 
trucar al 935 726 492 o enviar 
un correu a l’adreça electrònica 
elbasar@montcada.org.

>Cultura L’Auditori  programa 
un concert de jazz de 
luxe. PÀG. 28

La Fundació Masoliver 
convida l’escriptora 
Cristina F. Cubas. PÀG.  24

El programa El Basar de la Cultura 
de Montcada Ràdio ha obtingut 
el Premi Rosalia Rovira 2007 al 
millor programa de producció 
prò pia emès per una ràdio d’una 
població superior als 15.000 ha-
bitants. La revista municipal La 
Veu de Montcada i Reixac també va 
ser fi nalista del Pre mi Arrel a la 
millor publicació informativa 
editada per un ajuntament, pre-
mi que va guanyar l’any 2003. 
L’ac te de lliurament de guardons 
dels Premis de Comunicació Lo-
cal de la Diputació de Barcelona 
es va celebrar el 14 de març al 
Pavelló d’Esports de Granollers, 
amb l’assistència d’unes 600 per-
sones.

Projecció. El jurat va premiar 
El Basar de la Cultura per ser un 
programa que ha transcendit 
fora de la població a partir del 
concurs de microrelats, així com 
per la seva funció de foment de 
la lectura mitjançant la relació 
que manté amb les biblio teques 
de Montcada, que cada setmana 
hi tenen una secció sobre llibres. 
L’espai, que condueix actualment 
la periodis ta Laura Grau, el va 
posar en marxa la periodista, 
escriptora i crítica literària Sònia 

Hernández l’octubre del 2004, 
amb l’objectiu de donar a conèi-
xer setmanalment (els dijous, a 
les 13.15 i a les 19.15h) totes les 
prospostes culturals que tenen 
lloc al municipi, donant veu als 
seus protagonistes, especialment 
a les entitats locals promotores 
de cultura. A més de la vessant 
informativa, El Basar va impulsar 
un concurs de relats curts, un gè-
nere poc conegut aleshores, que 
s’adapta perfectament al mitjà 
radio fònic per la seva brevetat 
i concisió i que compta amb el 
patrocini de Lafarge. La partici-
pació al certamen, que compta 
amb un jurat de prestigi, ha anat 
creixent any rere any i la seva di-
fusió a través d’Internet ha donat 
peu a la participació d’autors de 
fora de Catalunya, especialment  
de l’Estat Espanyol i de l’Amèrica 
del Sud. 
El director de Montcada Comu-
nicació –organisme que engloba 
la ràdio, La Veu i el web mont-
cadaradio.com–, Lluís Maldona-
do,  ha destacat que tant el premi 
obtingut per la ràdio com la no-
minació de la revista “són un re-
coneixement a la tasca que està 
fent Montcada Comunicació i 
confi rmen que estem seguint 
una bona línia de treball”.

MONTCADA RÀDIO

El jurat, format per destacats periodistes catalans, també nomina ‘La Veu’ com a fi nalista del premi Arrel, que ja va guanyar al 2003

L’equip de professionals que integren el departament de Montcada Comunicació posen amb el trofeig del premi Rosalia Rovira | SANTI ROMERO

El programa ‘El Basar de la Cultura’ guanya 
el Premi Rosalia Rovira 2007 de la Diputació
Rafa Jiménez | Granollers

El 12 d’abril es farà públic el veredicte 
del quart Concurs de Microrelats 
Durant el sopar també es presentarà el volum recopilatori amb els millors textos de l’edició 

Lluís Maldonado va recollir el premi a la cerimònia que es va fer a Granollers | P.ABIÁN

Portada del volum de la quarta edició | LG

Núria Sánchez | Redacció
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SANT JORDI

La VI Jornada Literària Juan Ra-
món Masoliver portarà a la Casa 
de la Vila el pròxim 15 d’abril 
(19h) l’escriptora Cristina Fer-
nández Cubas (Arenys de Mar, 
1945), que conversarà amb el 
nebot de l’erudit, l’escriptor i crí-
tic literari de La Vanguardia, Juan 
Antonio Masoliver Ródenas, al 
voltant del tema “La casa i els vi-
atges”. Aquestes jornades, que or-
ganitza la Fundació Juan Ramón 
Masoliver, han portat a Montcada 
prestigiosos escriptors del panora-
ma literari català i espanyol, com 
Javier Cercas, Ana María Matute 
i Enrique Vila-Matas, entre d’al-
tres. L’objectiu és debatre sobre 
l’estat de la literatura i recordar 
la fi gura d’aquest intel·lectual que 
va viure a la Vallençana durant 
quaranta anys.

Contes i misteri. Fernández Cubas 
és una de les veus més originals 
i destacades de la literatura espa-
nyola actual. Està especialitzada 
en contes i és un referent per als 

amants de la literatura fantàstica o 
de misteri. Segons Sònia Hernán-
dez, coordinadora de les jornades, 
l’autora té dos aspectes en comú 
amb Juan Ramón Masoliver: “La 
fascinació pels viat ges i el lli-

gam amb una casa en concret, 
un espai tancat on resideix tota 
una vida o història familiar”. 
És autora de cinc llibres de relats, 
una obra de teatre, dues novel·les 
i un volum de memòries.

Cristina Fernández Cubas, escriptora 
convidada a la VI Jornada Masoliver

Laura Grau | Montcada

L’autora conversarà amb l’escriptor i crític literari de ‘La Vanguardia’, Juan Antonio Masoliver

L’Ampa del CEIP el Turó presenta tres 
contes didàctics sobre Montcada
El fantasma de Reixac, La llàntia 
màgica de Les Maleses i El cas-
tell dels Montcada són els tres 
contes que integren el llibre Hi 
havia una vegada un poble: els contes 
del Turó, que l’Ampa del CEIP el 
Turó presentarà el 16 d’abril a 
l’Auditori (18h). El volum, editat 
per l’Ajuntament, recull el resul-
tat d’una activitat que l’entitat de 
pares i mares va posar en marxa 
el curs passat amb motiu del qua-

rantè aniversari del centre. Amb 
el lema Un conte, una caminada, un 
joc , l’Ampa va organitzar tres 
sortides a llocs emblemàtics de 
Montcada: l’església de Reixac, 
el jaciment ibèric de Les Male-
ses i el cim del Turó. Per a cada 
sortida s’elaborava un conte es-
pecífi c que explicava una mare i 
representaven els alumnes.

Tresors amagats. A més de tenir 
un component cultural i educa-

tiu, l’activitat també oferia una 
vessant lúdica, ja que incloïa una 
gimcana per als participants. El 
projecte va rebre un dels premis 
de la Confederació d’Ampes 
d’Espanya i ara veu la llum en 
forma de llibre. Segons la secre-
tària de l’Ampa, Pepita Matllo, 
“els contes barregen elements 
històrics amb llegendes i fi c-
ció i pretenen que els nens co-
neguin el passat del municipi 
d’una manera divertida”. 

Laura Grau | Montcada

Un dels contes transcorre a Reixac, on els alumnes van fer una gimcana | ARXIU/AMPA CEIP TURÓ

Més d’una 
seixantena 
d’autors al ‘Vet 
aquí un gat’
El concurs de contes escrits per 
adults i adreçats a nens d’entre 6 
i 9 anys que convoca la Regido-
ria de Cultura ha comptat amb la 
participació de 65 autors d’arreu 
de Catalunya. La participació ha 
crescut signifi cativament respecte 
la darrera edició en què van pre-
sentar treballs 42 autors. El vere-
dicte i la presentació del volum 
de l’anterior edició tindrà lloc el 
17 d’abril a l’Auditori (19.30h) 
en el marc de les activitats com-
memoratives de Sant Jordi. El 
primer premi està dotat amb 900 
euros i el fi nalista, amb 450. Si 
el jurat ho considera oportú. pot 
atorgar un premi local | LG

Portada dels millors contes del 2007 | BM

El concurs 
‘Els Contes d’en 
Sergi’ rep 869 
treballs 
Un total de 869 treballs opten 
als premis de la novena edició 
del concurs Els contes d’en Sergi, 
que organitza el grup La Ballesta 
i que està adreçat a nens d’entre 
6 i 12 anys. El lliurament de pre-
mis es farà el 18 d’abril a l’Au-
ditori (18h). El responsable de 
l’entitat, Pedro Gómez, ha desta-
cat que la participació s’ha incre-
mentat respecte la passada edició 
i que s’han incorporat alumnes 
de l’escola Ciutat Meridiana. El 
jurat seleccionarà una desena de 
contes en les categories de 6 a 9 
anys i de 10 a 12 que ha publicat 
en un volum, juntament amb les 
il·lustracions presentades | LG

Portada d’Els Contes d’en Sergi 2008 | BM

Fernández Cubas és una de les veus més originals de la literaratura espanyola actual | TERESA ISASI

José 
Quirós Ortega

1925-2008

Descanse en paz

La familia agradece 
las muestras de afecto 

recibidas
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Sònia Hernández presenta el llibre 
de contes ‘Los enfermos erróneos’
La periodista debuta com a escriptora de fi cció amb vuit relats sobre el problema de la identitat

Los enfermos erróneos (La otra ori-
lla, 2008) és el primer llibre de 
contes de la periodista i escrip-
tora Sònia Hernández (Terrassa, 
1976), responsable de la secció 
de cultura de La Veu i del progra-
ma de Montcada Ràdio El Basar 
de la Cultura entre els anys 2002 
i 2006. El volum està format per 
vuit contes protagonitzats per in-
dividus que, segons l’autora, “te-
nen problemes per adaptar-se 
a la realitat i saber qui són”. 
La seva insatisfacció vital es tra-
dueix en una recerca infructuosa 
del sentit de les seves vides. 

Presentació a Montcada. La pre-
sentació ofi cial va tenir lloc el 31 
de març a la llibreria Central del 
Raval, però també es farà un 
acte a Montcada el 10 d’abril 
a l’Auditori Municipal (20h). 
Hernández és col·laboradora 
del su plement Cultura/s de La 
Vanguardia, on fa crítica literària, 
i escriu per revistes com Quime-
ra, Revista de Libros o Qué leer. És 

autora del poemari La casa del 
mar i coordinadora de la revista 

d’investigació literària Quaderns 
de Vallençana. 

Sònia Hernández col·labora a revistes com Quimera o Qué leer  | RAMON BOADELLA

Laura Grau | Redacció

El ‘Guanya’t un punt’ 
registra 1.200 participants

El concurs de punts de llibre 
Guanya’t un punt, que organitzen 
la Regidoria de Cultura i les bi-
blioteques, ha registrat 1.204 
participants, xifra rècord en 
la història d’aquest certamen, 
un dels més populars entre els 
escolars montcadencs. El vere-
dicte es farà públic el 17 d’abril 
a l’Auditori (18h). Tots els tre-
balls presentats s’exposaran a 
la Casa de la Vila del 14 al 27 
d’abril. Els millors treballs de 
cada categoria s’editaran com a 
punts de llibre commemoratius 
de Sant Jordi | LG

El concurs de punts de llibre bat el seu rècord de participació

SANT JORDI

S’obre el termini per optar 
al Premi d’Investigació
Els interessats a participar a la 
desena edició del Premi d’In-
vestigació que convoca l’Ajun-
tament han de presentar les 
propostes del 14 al 25 d’abril 
de 2008. L’objectiu és promou-
re la investigació sobre Mont-
cada i Reixac des dels àmbits 

de la història, l’arqueologia, la 
sociologia i l’economia, entre 
d’altres. El projecte premiat està 
dotat amb 3.000 euros i s’haurà 
d’executar en un període mà-
xim de cinc mesos a partir de 
la data en què es faci pública la 
decisió del jurat | LG

Exposició de punts de l’any passat | ARXIU/SD



26 1a quinzena | Abril 2008Cultura

Els responsables de l’estudi del 
jaciment ibèric de Les Maleses, 
Mercedes Durán, Dani Lopez i 
Gemma Hidalgo, van presentar 
el 27 de març a la Casa de la 
Vila les conclusions de la darrera 
campanya arqueològica feta l’es-
tiu passat, amb la col·laboració 
d’estudiants de l’IES Montserrat 
Miró i universitaris.
Hidalgo va destacar que la inter-
venció ha permès obtenir noves 
dades sobre l’estructura urba-
nística del poblat i l’arquitectura 
dels seus habitatges. “Però la 
tasca més complicada serà tro-
bar èpoques constructives més 
antigues per poder conèixer la 
cronologia del jaciment”, va 
afegir.

Objectes. Com ja és habitual 
també és van localitzar restes 

ceràmiques d’importació, fruit 
dels intercanvis comercials del 
moment, i com a novetat, unes 
petites peces de bronze en forma 
de xumet, utilitzades en els co-
llars, objectes que només tenien 

les famílies benestants. Un dels 
reptes de la pròxima campanya, 
que també comptarà amb suport 
del Consorci del Parc de la Ser-
ralada de Marina, serà localitzar 
una possible torre de vigilància.

Es presenten les conclusions de la 
darrera campanya arqueològica
Apareixen noves informacions sobre l’estructura urbanística del jaciment de Les Maleses

El Museu Municipal ha posat en 
marxa una iniciativa per recons-
truir la història del segle XX a 
Montcada i Reixac a partir dels 
testimonis de la gent gran. Amb 
el lema “Fent història”, el Museu 
fa una crida als usuaris dels ca-
sals de gent gran del municipi i 
dels centres cívics perquè portin 
objectes antics que conservin a 
casa seva amb un valor personal 
(ràdios, rellotges, maletes), histo-
ricoartístic (fotografi es, contrac-
tes, dibuixos, diaris) o antropo-
lògic (jocs, eines de treball, roba, 
etc) i que expliquin la història 
que tenen al darrera vinculada 
amb la seva vida o amb la de la 
seva família. 

Memòria col·lectiva. Segons la 
tècnica d’animació del Patrimo-
ni Cultural del Museu, Tània 

Galán, l’objectiu d’aquest pro-
grama és doble: “Donar pro-
jecció al Museu entre el teixit 
social i conservar la memòria 
col·lectiva a partir dels testi-
monis orals”. Les primeres reu-
nions informatives per explicar el 
projecte s’han fet al Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina, al 
Centre Cívic l’Alzina i al Casal de 
la Gent Gran de Montcada i Rei-
xac. Les pròximes estan previstes 
al local de l’Esplai per la Dona (7 
d’abril, 17.30h) i al Centre Cívic 
Can Cuiàs (16 d’abril, 17.30h). 
A mitjan d’abril tindran lloc les 
diferents sessions del taller “Fent 
història” on la gent gran podrà 
explicar els seus records a partir 
dels objectes que hagin escollit. 
Cada testimoni s’enregistrarà 
audiovisualment i cada objecte es 
fotografi arà amb l’objectiu de fer 
un catàleg. 

MUSEU MUNICIPAL

Els silencis de Guinovart, a l’Auditori
L’Auditori acull fi ns al 27 d’abril 
la mostra de la pintora barceloni-
na Núria Guinovart, guanyadora 
de la darrera edició del Premi de 
Pintura Juan Ramón Masoliver 
per l’obra “Per molt que em pen-
tini sempre tinc els mateixos em-
bolics” feta amb ciment asísmic, 
ceres i quitrà, igualment que la 
resta de propostes que integren 
l’exposició. L’acte d’inauguració 
es va fer el 26 de març amb la 
presència presència de la regido-
ra de Cultura, Amèlia Morral 
(CiU) i amics i familiars de l’ar-
tista. 

Objectes. Guinovart va explicar 
la seva atracció pel ciment asís-

mic, “un material de gran fl exi-
bilitat que em permet expres-
sar-me plàsticament”. L’artista 
també va destacar la seva recerca 
del silenci i la profunditat, “en-

mig d’un món envaït pel soroll 
i la banalitat”. El crític d’art, Ra-
mon Casalé, va relacionar l’obra 
de Guinovart amb els esgrafi ats 
de les coves prehistòriques.

‘El dibuix i Joan Capella’ 
s’exposa a l’Hospitalet

El Centre Cultural Barradas de 
L’Hospitalet de Llobregat exposa 
fi ns al 13 d’abril la mostra El di-
buix i Joan Capella, de la Fundació 
Capella. La inauguració es va fer 
el 13 de març amb la presència 
de la regidora de Cultura, Amè-
lia Morral (CiU), el responsable 
de la Fundació, Jorge Gómez, i el 
tinent d’alcalde de l’Àrea d’Edu-
cació i Cultura de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet, Mario Sanz. 
També va ser-hi present el co-
missari de l’exposició, l’escriptor 
i crític d’art José Corredor-Mat-
heos, que va ser entrevistat per 
la televisió de la ciutat. Aquesta 

és la segona vegada que la Fun-
dació itinera la mostra de dibuix 
de Capella.

Laura Grau | L’Hospitalet

José Corredor-Matheos, a la mostra | F.C.

Núria Guinovart comenta una de les obres de la mostra que acull l’Auditori  | RAFA JIMÉNEZ

Laura Grau | Redacció

Rafa Jiménez | Montcada

El programa ‘Fent història’ 
busca testimonis orals
La gent gran reviurà el seu passat a partir d’objectes personals

Gemma Hidalgo i Dani López van exposar les principals troballes arqueològiques | LAURA GRAU

Sílvia Torres | Montcada
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La nova biblioteca portarà el nom de 
la reina Elisenda de Montcada
El procés de selecció del nom ha comptat amb l’assessorament de la Fundació Cultural

El nom ofi cial de la nova bibliote-
ca, situada al costat del complex 
Montcada Aqua, serà Biblioteca 
Central Urbana Elisenda de Mont-
cada. El nom s’ha escollit després 
de valorar diferents possibilitats 
relacionades amb topònims del 
sector, personalitats destacades de 
l’àmbit cultural i personatges his-
tòrics, opció que fi nalment s’ha 
imposat. La Fundació Cultural 
Montcada ha assessorat el Con-
sistori durant tot el procés. Un 
dels seus components, Jaume Al-
cázar, considera molt encertada la 
decisió del Consistori “donada la 
importància d’aquesta dona i la 
seva vinculació amb la família 
dels Montcada”.

Dona i reina. La regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), ha 
destacat el fet que sigui un nom 
de dona i que no hi hagi cap al-
tre equipament a Catalunya que 
el porti. Elisenda de Montcada 
(1292-1364) va ser fi lla del senes-
cal Pere II de Montcada i de la 

seva segona esposa, Elisenda de 
Pinós. El 1322 va ser la quarta i 
última muller del rei de Catalunya 
i Aragó, Jaume II el Just. El 1326 
va fundar el monestir de monges 
clarisses de Pedralbes. 
D’altra banda, el Ple de març va 
aprovar el plec de condicions per 
adjudicar la dotació del mobiliari 
de la biblioteca i l’Auditori  amb 

un preu de 685.000 euros. Tots 
els partits van votar a favor amb 
l’excepció del PP, que considera 
la proposta econòmica “desor-
bitant”. Mentre no s’inau guri 
l’equipament, els quatre nous 
auxiliars tècnics de biblioteca 
han començat a treballar a la del 
centre, fet que ha permès ampliar 
el seu horari. 

NOU EQUIPAMENT

Isidre Grau s’endinsa en 
el seu univers particular

Vinyes de Savall és el Macondo 
o l’Obaba, és a dir, l’univers 
particular de l’escriptor de 
Cerdanyola Isidre Grau, que 
ha refl ectit en una sèrie de cinc 
novel·les. L’autor va presentar 
la seva pentalogia en un acte 
que El Cercle Cultural va orga-
nitzar el 28 de març al Cafè de 
Montcada. El fi l conductor és 
la família dels Benavent. “No 
ho dic obertament, però no 
amago que l’empresa fami-

liar dels Benavent és Aiscon-
del, on jo vaig treballar molts 
anys, i que alguns indrets de 
les novel·les són racons de 
Cerdanyola o de la comar-
ca”, va afi rmar Grau, qui asse-
gura que Vinyes de Savall és un 
refl ex de com s’ha passat en 
un menys d’un segle d’una so-
cietat agrícola a una de serveis 
passant per l’etapa industrial. 
L’últim llibre, El punt blanc de 
l’horitzó (2006), trasllada el lec-
tor a Kòsovo.

Silvia Díaz | Montcada

EL CERCLE CULTURAL

L’escriptor parla sobre la pentalogia ‘Vinyes de Savall’

Isidre Grau va explicar l’argument i l’estructura de la seva pentalogia | SILVIA DÍAZ

Laura Grau | Redacció

La nova biblioteca Elisenda de Montcada podria inaugurar-se a fi nal d’any |  SANTI ROMERO
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JAZZ

Tres dels més destacats músics 
de jazz de l’Estat Espanyol, Peri-
co Sambeat, Javier Colina i Marc 
Miralta, faran un concert de jazz 
a l’Auditori el 13 d’abril (19h). 
Sambeat és un prestigiós saxofo-
nista que trepitja fort tant el jazz 
clàssic com el més contemporani 
o les fusions, especialment amb 

el fl amenc. Colina és considerat 
un dels millors contrabaixistes de 
l’escena europea actual, impres-
cindible en una formació propera 
a les fusions llatines, i Miralta és 
el bateria amb més projecció inter-
nacional del país. 

Fusió. La banda aposta per la fu-
sió d’estils –fl amenc, son, bolero i 

músiques llatinoamericanes– en 
un directe excel·lent i amb una 
alta connexió amb el públic, se-
gons la crítica. El seu primer tre-
ball conjunt, Trio, s’ha convertit 
en un fenomen de vendes en el 
petit mercat discogràfi c del jazz. 
El concert serà un recorregut per 
totes les èpoques del jazz, amb 
versions pròpies.

Tres grans músics porten a l’Auditori 
els ritmes ‘bop’, ‘latin’ i fl amenc
El Trio Colina-Miralta-Sambeat és un dels referents actuals del panorama jazzístic espanyol

Jordi Amenós estrena 
‘Mentides que són veritat’

L’actor montcadenc Jordi Ame-
nós ja té nou espectacle. Es titula 
Mentides que són veritat i segueix 
la línia iniciada per Metàfores, on 
combinava la fórmula del monò-
leg humorístic amb contes que 
fan pensar i cançons. Segons 
l’ar tista, el nou muntatge dóna 
més protagonisme als textos de 
creació pròpia, que combina 
amb fragments de grans autors 
com Gabriel García Márquez, i 

només inclou dos temes musi-
cals. Tot i així el saxofon de Sam 
Atencia continua tenint una pre-
sència destacada a l’escenari com 
a forma d’ambientar i enllaçar 
els contes i les refl exions. 
Amenós ha explicat que aposta 
per la seva faceta d’actor còmic 
i monologuista “per entrar als 
circuits més tea trals”. L’obra 
s’estrenarà el 8 d’abril a les Cot-
xeres Borrell de Barcelona (Vila-
domat, 2-8).

Laura Grau | Redacció

Jordi Amenós, en un dels moments del nou espectacle que aposta pel monòleg i l’humor | JA

Javier Colina, al contrabaix, Perico Sambeat, al saxo, i Marc Miralta, a la bateria, confi guren un trio jazzístic de luxe | CONTRABAIX 

El grup montcadenc en una imatge recent de promoció del cedè Al carrer! | LA PEGATINA

La Pegatina opta al Disc català de 
l’Any del concurs de Ràdio 4
El grup La Pegatina ha arribat a 
la fi nal del concurs Disc Català 
de l’Any, que organitza l’emisso-
ra Radio 4, amb el seu treball Al 
Carrer!  Més de 150 discos han 
estats convocats a aquest premi, 
on els montcadencs han arribat 
a la fi nal, juntament amb bandes 
com Antònia Font, Obrint Pas, 
Gossos i Lax’n’Busto, entre d’al-
tres. La Pegatina competeix amb 

grups de prestigi nacional i ressò 
mediàtic amb un treball autoedi-
tat a principi del 2007 i del que 
ja ha venut més de 3.000 còpies. 
Les votacions es poden fer a tra-
vès del web www.disccataladelany.
com fi ns al 15 d’abril. 

Fita. El líder del grup, Rubén 
Sie rra, considera una fi ta haver 
arribat a la fi nal “al costat de 
bandes tan importants i sense 

tenir una discogràfi ca al dar-
rera”. El grup acaba de tornar 
d’una gira per Suïssa, on ha fet 
cinc concerts, i per Andalusia. El 
18 d’abril actuarà a Barcelona, on 
serà la banda encarregada d’inau-
gurar el festival Telecogres ca 08, 
al parc del Fòrum. El 12 de maig 
tocarà en directe al festival Ur-
ban Veus que organitza Montca-
da Comunicació en el marc de la 
Festa Major 2008.

Laura Grau | Montcada

TEATRE

Laura Grau | Montcada

L’obra s’estrena el 8 d’abril a les Cotxeres Borrell de Barcelona
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el retro-visor Sílvia Torres
Fundació Cultural

La fàbrica Larramendi era un dels dos centres d’Espanya que fabricava aquesta substància

Entre els anys 20 i 70 del segle 
XX, Montcada va ser la seu d’una 
fàbrica d’èter fundada per José 
Ruiz de Larramendi, enginyer in-
dustrial de professió, la família 
del qual estiue java al municipi on 
tenia una casa al carrer Colon. 
La de Larramendi era una de les 
dues fàbriques de l’estat espanyol 
que produïa èter –l’altra estava a 
Castella. Durant els anys de la 
gue rra l’èter es va convertir en un 
element de primera necessitat, 
tant en l’àmbit sanitari com en la 
indústria bèl·lica, ja que també 
s’usava per fabricar explosius. Per 
tot això, la nau del carrer Pasqual 

va ser protegida i, fi ns i tot, custo-
diada per un petit destacament de 
l’exèrcit en algunes ocasions. D’on 
s’extreia l’èter? La matèria primera 
era  l’alcohol de melassa –extret 
de la remolatxa i la canya de su-

cre–, que arribava amb trens cuba 
a l’estació de França. Era, doncs, 
una fàbrica important per la matè-
ria que fabricava, però no pas per 
la seva repercussió  econòmica i 
social al poble. L’empresa només 
va crear dos llocs de treball fi xes. 
La resta, quatre o cinc treballadors 
més, ho feien a mitja jornada. El 
líquid obtingut al fi nal d’un compli-
cat i delicat procés químic s’enva-
sava en ampolles fosques per pro-

tegir-lo de la llum i de l’evaporació. 
A partir de l’any 1936, la fàbrica 
va ser gestionada per l’home de 
confi ança de Larramendi, Mateu 
Macià, que als anys quaranta va 
comprar una factoria veï na, l’Alco-
holera de Montcada, per ampliar 
l’activitat. Als anys setanta l’em-
presa, obsoleta i massa pròxima a 
un nucli urbà, es trasllada al polí-
gon industrial de Gualba, on avui 
dia continua fabricant èter.

Èter en temps de pau i de guerra

Perspectiva del carrer Pasqual amb l’empresa Larramendi en primer terme | ARXIU FUNDACIÓL’èter va ser declarat  
element de primera 
necessitat durant els 
anys de la guerra

FUNDACIÓ CULTURAL

Es presenta el número 16 
de la revista ‘Quaderns’

Fins al 30 d’abril, el Centre Cívic 
Antigues Escoles de Mas Ram-
pinyo acull l’exposició de fo to-
grafi es de Bosco Mercadal  (Me-
norca, 1960), artista convidat 
per l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir). La 
seva tasca en l’àmbit de la foto-
grafi a s’ha centrat en el bodegó. 
L’autor intenta transmetre, amb 
els objectes fotografi ats i la seva 
composició, una sensació pictòri-
ca, usant textures i laques provi-
nents de parets de Menorca | LG Una de les fotos de la mostra | BOSCO ABADAL

Bosco Abadal, a l’Afotmir

La Fundació Cultural Montcada 
presenta el 16 d’abril el número 
16 de la revista divulgativa Qua-
derns, que dirigeix l’historiador 
local Jaume Alcázar. La presenta-
ció tindrà lloc al local de l’entitat 
(Major, 47) a les 20h. La publi-
cació inclou un article sobre el 
segon centenari de la crema de 
la capella del Turó a mans de les 
tropes franceses –que va ocòrrer 
l’any 1808– i un altre sobre el cen-

tenari de la seva reconstrucció, 
que es complirà el proper mes de 
juny. També hi ha un recorregut 
per l’evolució de Carretera Vella 
i un apunt sobre la història de la 
cansaladeria Ca Lasus. Entre les 
activitats previstes per a l’abril, la 
Fundació farà una visita guiada 
el 6 a la Torre Agbar de Barce-
lona. El 9, l’artista Manel Lahoz 
lliurarà a l’entitat una escultura 
en fusta (20h) | LG



30 1a quinzena | Abril 2008Esports

Festivals de gols 
del Game’s Gallery 
contra el Metacom PÀG. 32

El Valentine es recupera 
de la seva crisi amb dos 
triomfs seguits PÀG. 33

>Esports

La Salle Montcada continua sense 
guanyar fora de casa a la fase de 
permanència a la Lliga Catalana i, 
el que és més preocupant, ha per-
dut la seva força al Miquel Poblet. 
Després del descans de Setmana 
Santa, l’equip d’Àlex Weikert va 
haver de jugar dos partits en 48 
hores. El primer, ajornat abans 
de les vacances a la pista del BM 
Granollers, va acabar amb un em-
pat a 27. Després de remontar cinc 
gols de desavantatge al descans, els 
lasailans es van posar per davant 
a l’últim minut, però en el darrer 
atac, a 20 segons del fi nal, va arri-
bar l’empat local.
Dos dies després, La Salle estava 
obligada a mantenir el seu bon ni-
vell a casa, on no havia perdut cap 
dels tres partits que havia jugat. 
Després d’una bona primera mei-
tat, l’equip de Weikert va baixar el 

seu nivell després del descans. En 
atac va estar molt fl uix i va acabar 
perdent per un gol de diferència, 
23 a 24. Després d’aquesta inespe-

rada derrota, La Salle baixa ara a 
la sisena posició del grup, en si-
tuació de descens. Està obligada 
a guanyar els dos partits que li 

resten, contra el Manyanet Les 
Corts i el Poblenou, i esperar 
l’errada d’alguns dels seus rivals 
directes. 

HANDBOL. LLIGA CATALANA 

L’equip d’Àlex Weikert ha de derrotar al Manyanet-Les Corts i al Poblenou i esperar l’errada d’alguns dels seus rivals

Rafa Jiménez  |  Redacció

La Salle ha de guanyar els dos últims 
partits i esperar errades dels rivals

La Salle ISTE femení hauria de 
fer un canvi radical en el seu joc 
per evitar acabar a l’últim lloc a la 
fase pel títol de la Lliga Catalana. 
L’equip de Juan Manuel Fernández 
ha acumulat cinc derrotes consecu-
tives, les dues últimes a Granollers 

i Igualada. A la capital del Vallès 
Oriental, les montcadenques mai 
van estar dintre del partit i van per-
dre per 21 gols de diferència, 33 a 
12. Les coses no van anar millor 
a Igualada. Només amb nou juga-
dores disponibles, les lasailanes es 
van enfonsar a la segona meitat, 

perdent de 14 gols (33 a 19). 
L’única opció de La Salle per no ser 
últimes passa per sumar un punt 
més que el Cornellà a l’última jor-
nada contra el Gavà. Carrie, que 
no juga des de gener, ja sap la gra-
vetat de la seva lesió: trancament 
de menisc i lligament del genoll. 

Rafa Jiménez | Redacció

Roser Bordas intenta marcar a l’últim partit al Miquel Poblet contra l’Ascó  |  SANTI ROMERO

HANDBOL FEMENÍ

La Salle ISTE no millora i ho té difícil 
per no acabar a l’última posició

<<

Àlex Weikert
tècnic de 
La Salle 

l’entrevista

Molt greu la derrota contra el 
Terrassa a casa, no?
A casa no podíem perdre cap 
partit i ho vam fer d’un gol per 
tercera vegada en aquesta fase. 
Tot i l’experiència que té l’equip, 
no sabem jugar aquests fi nals. 
Ens hem fi cat en un problema 
i esperem poder solucionar-ho.

Per què s’ha complicat tant la 
situació?
Tenim un problema: ens costa 
jugar en equip. No distingim 
entre jugar en grup i en equip.

La Salle ha de guanyar els seus 
dos partits i esperar alguna 
errada dels rivals...
La cosa està tan apretada que 
entre tots ens anirem robant 
punts. Hem de confi ar en no-
saltres perquè sino, no cal fer 
massa càlculs | RJ  

‘Ens hem fi cat en un 
problema i esperem 
solucinar-ho’

Paco Gómez es va mostrar molt efectiu en el partit contra el Terrassa des del punt de penal, anotant els quatre que va llançar   |  SANTI ROMERO
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El Sant Joan Atlètic ha recuperat, 
de cop, tota la moral que havia 
perdut. La Federació li va retornar 
els tres punts per la mala tramitació 
de la fi txa d’un jugador i això s’ha 
traduït en dues victòries consecu-
tives. La primera es va produir al 

derbi montcadenc contra el Santa 
Maria, aconseguint un aclaparador 
4 a 0. Després de la Setmana Santa, 
els de Cuqui també van guanyar 
al camp del Vilamajor (0-1) i s’han 
situat al tercer lloc del Grup Novè. 
A la vessant social, el club escollirà 
una nova junta el 16 de maig i ja 

s’ha obert el termini per presentar 
candidatures a la presidència. 

El Santa Maria, novè. L’equip de 
Quique Berlinghieri es va refer bé 
de la derrota al derbi amb una vic-
tòria contra el Lourdes (3-1), que el 
situa a la part mitja de la taula.

FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional 

El Sant Joan revifa després de 
guanyar el derbi al Santa Maria
Rafa Jiménez  |  Redacció

És innegable que en les últimes 
set manes el joc i la imatge del CD 
Montcada ha pujat diversos es-
glaons. La salvació és molt a prop, 
però a manca de vuit jornades per 
al fi nal de la Primera Divisió Ca-
talana, la situació dels verds enca-
ra podria ser millor. Tretzens a la 
taula (37 punts), els montcadencs 
podrien estar en el grup punter 
si alguns punts no s’haguessin es-
munyit de manera estranya. I la 
prova més evident d’aquest fet va 
ser l’empat del 30 de març a Vilas-
sar de Mar (1-1).
En la jornada precedent, abans de 
l’aturada de Setmana Santa, els 
homes de Luis Fernández havien 
refermat la seva solidesa al Nou 
Municipal amb un triomf contra 
el Badalona B (2-1). Mentalment, 
l’equip és molt més poderós i els 
gols de Germán i de Xavi Rovira, 
de falta directa, van anul·lar la dia-
na inicial dels badalonins.

L’equip en ratxa positiva. La setma-
na de descans no va inter rompre 
la bona dinàmica montcadenca 
i, contra la UE Vilassar de Mar, 
l’equip va sortir disposat a enca-

denar la segona victòria consecuti-
va, la tercera en els últims quatre 
partits. Així hagués hagut de ser, 
però en una segona part boja, amb 
la col·legiada com a protagonista 
principal, els verds van sortir mal-
parats. Al descans, s’havia arribat 
amb avantatge mínim, gràcies al 
gol de vaselina de Nacho Garzón. 
Però cinc minuts després de la 
represa, els montcadencs perdien 
per targeta vermella directa a Álex 
Órtiz, per tornar-se contra un con-
trari després de rebre una falta. Els 
verds van aguantar l’embranzida 
dels locals i haguessin hagut de 
sentenciar quan un penal pro-
vocat per Garzón va signifi car 
l’expulsió d’un dels centrals locals. 
Malauradament, Rico va aturar el 
llançament de Xavi Rovira, que va 
veure com en una acció posterior, 
el travesser repel·lia un altre xut 
seu. Finalment, un penal dubtós 
favorable al Vilassar va suposar 
l’empat a deu minuts del fi nal. I 
encara gràcies, perquè el Mont-
cada va acabar amb nou en veure 
Xavi Alonso la segona groga. 
El club ha convocat els socis per 
fer balanç, el proper 17 d’abril, 
del primer mes de la nova Junta. 

FUTBOL. Primera Catalana 

César Sánchez |  Vilassar de Mar  

Els afi cionats que s’apropen a l’estadi de la Ferreria estan disfrutant amb el bon moment dels jugadors de Luis Fernández | SANTI ROMERO

Els verds segueixen amb 
pas ferm cap a la salvació
Amb l’empat a Vilassar, acumulen quatre partits sense perdre

El CD Montcada respira aires de 
tranquil·litat des de l’arribada del 
nou president, Emilio Artés. Com a 
mostra del bon ambient, els juga-
dors van organitzar un sopar i el 19 
de març van substituir l’últim entre-
nament abans de Setmana Santa 
per una sessió a les instal·lacions 
de Montcada Aqua | RJ

l’apunt

Jornada de relax de tota la plantilla verda a Montcada Aqua

Després d’una mala ratxa de resultats, el Sant Joan va reaccionar al derbi |  SANTI ROMERO

CD MONTCADA
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El Miquel Poblet continua do-
nant-li sort a l’equip de veterans 
del FC Barcelona al Campionat 
Nacional de Lliga de Futbol In-
door. En el seu segon matx a 
Montcada, gairebé 1.000 perso-
nes es van apropar al pavelló i els 
blaugranes van respondre amb 
un nou triomf contra l’Athletic de 
Bilbao per 13 a 7. Julen Guerrero 
va inaugurar el marcador, però 
la reacció dels catalans va ser ful-
minant amb cinc gols seguits. Al 
descans, però, es va arribar amb 
un ajustat 6 a 5. 
El Barça va tornar a agafar la di-
recta a la segona metitat i no es va 
deixar sorprendre per un Athletic 
que mai va estar fora del partit. 
Aquest resultat ha situat l’equip 
de Josep Maria Fusté al segon lloc 
de la classifi cació amb 12 punts, 

dos menys del Reial Madrid, que 
ha jugat un matx més. 

Tercer partit a Montcada. Sense 
gaire temps per disfrutar d’aquest 
triomf i amb la intenció d’agafar el 
lideratge, el FC Barcelona torna a 
jugar aquest divendres, 4 d’abril, 
al Miquel Poblet contra l’Atlètic de 
Madrid. Fins a l’últim moment, 
serà dubte la presència de Guiller-
mo Amor que podria reaparèixer 
després del seu accident de cotxe. 
Sí estaran ex jugadors com Milla, 
Sergi, Óscar o Busquets. Per la 
seva part, l’Atlètic és cinquè, amb 
nou punts, després de guanyar el 
Sevilla, la Reial Societat i el Betis, 
i perdre amb l’Athletic i el Valèn-
cia. A Montcada, vindran ex pro-
fessionals com Vizcaíno, Roberto 
Fresnedoso, Santi o Quique Este-
baranz. 

L’Atlètic, tercer rival del FC 
Barcelona al Miquel Poblet

Luis Enrique, en una acció amb Luis Fernando  |  SANTI ROMERO 

El Metacom va demostrar al Mi-
quel Poblet per què és el cuer del 
Grup Sisè de la Primera Nacional 
amb només tres victòries en tot 
el que portem de temporada. El 
Game’s Gallery es va passejar so-
bre la pista i va guanyar per 14 a 
1, mostrant una gran efectivitat go-
lejadora, tot i l’absència, per lesió, 
del seu capità Emilio, un dels seus 
referents en atac. Els gols van estar 
molt repartits ja que van marcar 
set dels vuits jugadors de camp de 
la plantilla. Cal destacar el bon pa-

per del juvenil Mario, que va acon-
seguir els seus dos primers gols al 
primer equip, el segon, a la segona 
meitat, des del seu propi camp.
Al descans es va arribar amb un 
contundent 8 a 0 favorable als 
montcadencs gràcies a tres gols de 
Raúl Serrano, dos de Carnota i un 
de Valtinho, Jaime i Mario. A la 
segona part, el Metacom va fer el 
gol de l’honor, però encara va en-
caixar sis més, aconseguits per Mi-
guelito, en dues ocasions, Valtinho, 
Carnota i Mario. Els montcadencs 
van fallar tres llançaments de do-

ble penal, que encara podien haver 
augmentat més la diferència.
Aquest contundent triomf va fer 
oblidar la derrota d’abans de Se-
tmana Santa a Inca (Mallorca). 
Amb una altra mostra de la seva 
irregularitat, els de Pati van rebre 
un 3 a 0 abans del descans. A la se-
gona part, Jaime va fer un hat-trick, 
insufi cient per evitar el 5 a 3 defi -
nitiu. Amb aquest balanç, i falta 
de cinc jornades, els montcadencs 
ocupen la cinquena posició a cinc 
punts del segon, el Canet, que té 
un partit menys.

FUTBOL SALA. Primera Nacional A

El Game’s Gallery oblida l’ensopegada 
a Inca amb una golejada al cuer

FUTBOL INDOOR. Campionat Nacional de Lliga

En l’anterior matx, el Barça va guanyar l’Athletic per 13 a 7

L’equip de Pati va solucionar el partit contra el Metacom de Corbera amb un espectacular 14 a 1

Rafa Jiménez  |  Pla d’en Coll

Rafa Jiménez  |  Redacció

El partit entre el FC Barcelona i l’Athlètic es va caracteritzar per la gran esportivitat entre els jugadors d’amddós equips  |  SANTI ROMERO 

Luis Milla, pressionant Julen Guerrero  |  SANTI ROMERO 

El brasiler Valtinho s’ha convertit en un fi x en l’equip inicial de Pati |  SANTI ROMERO 
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Després de quatre derrotes conse-
cutives que li van treure dels pri-
mers llocs del Grup C de la Lliga 
EBA, el Valentine Montcada va 
aprofi tar el seu enfrontament 
contra dos rivals de la part baixa 
de la classifi cació, el Ramon Llull 
i el Santfeliuenc, per retrobar la 
confi ança en el seu joc i, el que 
és més important, guanyar dos 
partits que el mantenen amb op-
cions d’entrar al play off.
Tot i jugar contra el cuer, la visi-
ta a la pista del Ramon Llull no 
es presentava gens fàcil ja que, a 
més de la pressió d’haver acumu-
lat quatre derrotes consecutives, 
l’equip tenia la baixa d’un del 
seus bases, Unai Abrisqueta. A 
més, Lluís Curto va jugar tocat. 
Al fi nal, l’equip de César Saura 
va resoldre bé la delicada situació 
i va aconseguir la victòria amb un 
avantatge de 30 punts, 47 a 77.
A la setmana següent, el Valen-
tine es va treure l’espina de les 

seves dues últimes derrotes al 
Miquel Poblet a l’últim sospir i 
es va desfer del Santfeliuenc amb 
11 punts de diferència, 77 a 66.

Tres líders. Amb aquests quatre 
punts, el Valentine consolida la 
seva quarta posició, només a una 
victòria dels tres equips que ara 
tornen a compartir el lideratge  
(Valls, River Andorra  i UGT 
Aragón) després de la derrota 
dels andorrans a la pista del Vi-
ladecans. César Saura veu amb 
optimisme el futur de l’equip: 
“Les coses s’estan clarifi cant a 
la part de dalt. L’equip va cap 
amunt, encara que poc a poc. 
Hi haurà derrotes entre els 
primers i estic convençut que 
podem estar al play off si con-
tinuem amb aquesta línia de 
creixement”.
Als dos pròxims cap de setmana, 
els montcadencs hauran de visi-
tar la complicada pista del Navàs 
i rebre el Monzón.

BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA 

Rafa Jiménez | Redacció

Unai, recuperat de la seva lesió al coll, va poder jugar contra el Santfeliuenc |  SANTI ROMERO  

El Valentine es retroba amb la victòria 
i torna a somiar amb jugar el play off
L’equip de César Saura va aprofi tar els partits contra dos equips de la part baixa, Ramon Llull i Santfeliuenc, per deixar enrere la crisi

El Valentine 
perd tres partits 
més i no pot 
sortir de la cua

No canvia la situació del Valenti-
ne femení. Després de 23 partits, 
l’equip de Josan García continua a 
l’últim lloc amb els mateixos punts 
que el Lluïsos de Gràcia. Abans 
de la Setmana Santa, les montca-
denques van jugar el partit ajornat 
contra el Banyoles. Les gironines 
se’n van emportar la victòria per 
un ajustat 63 a 69. 24 hores des-
prés, el Valentine va pagar l’esforç 
físic i va caure amb el líder, el Cer-
danyola, per un clar 29 a 85. Des-
prés del descans, la visita a la pista 
del Grup Barna B també va acabar 
malament: 78 a 46.

Rafa Jiménez  |  Redacció

BÀSQUET FEMENÍ

El Valentine segueix a la cua |  SANTI ROMERO
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PENYA BARCELONISTA MONTCADA I REIXAC

ESCACS

L’UE Montcada acaricia el 
Campionat de Catalunya

PENYA BARCELONISTA DE MONTCADA I REIXAC

L’UE Montcada és virtualment el 
nou campió de Catalunya d’escacs 
per equips per tercer any consecu-
tiu. A falta de dues jornades, con-
tra el Sant Adrià i el Barberà, els 
escaquistes montcadencs tenen un 
avantatge de dos punts respecte al 
segon, el Cerdanyola. Les últimes 
partides, després de tres setmanes 
de descans, van ser decisives ja 

que els cerdanyolencs van empa-
tar a casa amb l’UGA (5-5) mentre 
l’UE Montcada va derrotar sense 
cap problema al Sitges (8-2). 
L’equip B i C continuen patint per 
evitar el descens. El primer va per-
dre contra el Congrés (4-6) men-
tre que el segon va empatar amb 
el Barad (4-4). El quart equip està 
a mitja taula, tot i perdre amb el 
Lliçà-Ronçana B (3-1).  

Èxit de l’excursió 
al Museu de l’Oli
105 persones van participar a 
l’excursió que la Penya Barcelo-
nista de Montcada i Reixac va 
organitzar, el 15 de març, a les 
Borges Blanques per visitar el 
Museu de l’Oli. La penya prepa-
ra una altra sortida pel 12 d’abril 
per fer una sardinada a Llançà. 
El límit d’inscripció fi nalitza el 7 
d’abril i el preu pels socis de la 
penya és de 35 euros, dos més 
pels no socis | RJ

en 2 minuts...

Rafa Jiménez  |  Redacció

> Cervantes, el millor del Saunier Duval-Alcaraz
Jordi Cervantes va obtenir els millors resultats del Saunier Duval-
Alcaraz a les seves dues darreres curses. A Estella (Navarra), al Me-
morial Cirilio Zunzarren, el ciclista va acabar a la novena posició. 
Per equips, el Sauniver Duval-Alcaraz va ser novè. A la Ronda del 
Maestrazgo, Cervantes va ser tretzè i tot l’equip, sisè | RJ

> Cinc pòdiums més pel club E.N. Dansa
Quatre parelles, formades per Noelia Sanabria i Daniel García, No-
emí Montero i Roger Uback, Sarabel Ruiz i Ricardo Núñez, i Neus 
Mestres i Sergi Vega, van fer pòdium al II Trofeig Sant Joan Despí. A 
Sant Fruitós del Bagès, amb un nivell més elevat, només es va acon-
seguir un pòdium amb Eulàlia Llorens i Jordi Alcantara | RJ

SANTI ROMERO
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més en 2 minuts
Rafa Jiménez     

Per primer cop en el que portem 
de temporada, el Santa Maria B va 
ser capaç de sumar dues victòries 
consecutives al Grup Segon de la 
Tercera Regional. Els jugadors de 
Víctor Ortega van aconseguir la vic-
tòria al camp del penúltim, el Sant 
Fost B (1-2), i van derrotar a l’esta-
di de la Ferreria al Masnou Atlètic 
per 3 a 2. Aquests dos tromfs no li 
han permès deixar el tretzè lloc a 
la classifi cació, però li acosten, a 
només dos punts, als dos equips 
que li precedeixen, el Teià, el seu 
proper rival, i l’Empenta Associa-
ció Esportiva. 

El fi lial del Santa Maria encadena dues victòries seguides

FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA. Segona Divisió

L’EF Montcada recupera la tranquil·litat amb l’errada del Rubí

A l’EF Montcada, líder del Grup Se-
gon de la Segona Femenina, només 
li va durar una setmana la inquietud 
de veure al Rubí a tres punts de dis-
tància. A la 21a jornada, les segones 
van perdre al camp del Sant Cugat 
(2-1), fet que les montcadenques 
van aprofi tar per tornar a agafar els 
sis punts de marge al guanyar al 
camp del cuer, l’Artès, per 2 a 4. A 
la següent jornada, les noies d’Anto-
nio Moya van suspendre el seu matx 
amb el San Mauro i el Rubí es va 
tornar a apropar amb una golejada 
al Súria (9-0). El Masquefa i el Vi-
lanova del Camí seran els propers 
rivals de les montcadenques.

HANDBOL. LA SALLE B. Segona Catalana 

Comença la segona fase amb un triomf
El sènior B de La Salle va començar 
més tard la seva participació a la fase 
de permanència a la Segona Cata-
lana. El debut a la pista de La Roca 
es va ajornar i va jugar el seu primer 
partit contra el Manyanet les Corts al 
Miquel Poblet. Els jugadors de Teo 
Lazo van aconseguir una ajustada 
victòria per un únic gol de diferència, 
25 a 24. Amb aquests dos punts, el 
lasailans s’han situat entre els quatre 
primers classifi cats. A les properes 
jornades, els montcadencs jugaran 
dos partits fora de casa contra el 
Lubesa Valldoreix i el Bordils. 

El cuer perd a casa contra el líder
El Corazonistas Euroval B, líder 
del Grup Tercer del Campionat de 
Catalunya B, va visitar el Gimnàs 
Municipal de la Zona Esportiva 
centre per jugar contra el cuer, el 
segon equip de l’Elvira Cuyàs. Tal 
i com era previsible, els barcelo-
nins se’n van emportar la victòria, 
però sense aconseguir un resultat 
escandalós (44-61). Després de 
Setmana Santa, els montcadencs 
no van jugar ja que es va ajornar el 
seu partit a la pista del Gramenet 
Bàsquet Club. Últim amb només 
una victòria en 21 partits, l’Elvira 
Cuyàs jugarà ara contra el Jesús 
Maria i Josep i el Guinardó.

L’AE Can Cuiàs, a una victòria de l’ascens
Amb un triomf més a la propera 
jornada a la pista del Centelles, el 
sènior A de l’AE Can Cuiàs haurà 
aconseguit, encara amb sis partits 
per endavant, el seu objectiu de 
pujar a la Preferent Catalana. Ara 
mateix, l’equip d’Alfonso Anés és 
líder del Grup Tercer de la Prime-
ra Divisió Territorial amb un punt 
d’avantatge sobre el Ripollet, que 
també acaricia l’ascens. Abans de 
l’aturada per Setmana Santa, el Can 
Cuiàs va suspendre el seu matx a la 
pista del Parets B. Sí va jugar, dues 
setmanes després, contra el penúl-
tim, el Serra Marina, al que li va en-
dosar un espectacular 11 a 1. 

El sènior B no 
varia el seu lloc
La retirada, a la segona volta, del 
Amics i Veins Cirera li va donar tres 
punts a l’AE Can Cuiàs B sense ha-
ver de jugar. A la següent jornada, els 
montcadencs van perdre a la seva 
pista davant la Llagosta, el líder del 
Grup Sisè de la Segona Divisió B Ter-
ritorial, per 3 a 5. Amb 29 punts, el 
Can Cuiàs B segueix al novè lloc. Els 
seus pròxims rivals seran La Concor-
dia i La Sardana Badia Vallès.  

FUTBOL SALA. 
AE CAN CUIAS B. 

El sènior A del CB Elvira 
Cuyàs ha perdut el lide-
ratge del Grup Primer del 
Campionat Territorial de 
Barcelona i s’ha vist relegat 
a la tercera posició, amb 
un partit menys després 
que s’ajornés el seu matx 
contra el cuer, el Ronçana. 
Després de Setmana Santa, 
els jugadors de Xavier Tor-
reblanca van aconseguir la 
victòria davant el penúltim, 
el Voltregà per 48 punts de 
diferència, 91 a 43. 
El nou líder del grup, amb 
43 punts, és Les Franque-
ses, que té els mateixos 
partits que l’Elvira Cuyàs. 
El Caldes de Montbuí, amb 
totes les jornades disputades, s’ha situat a la segona posició amb 42 punts, 
un més que els montcandecs que tindran com a propers rivals el AE Ba-
dalonés Dimonis C, quart classifi cat, i el Manlleu B. El 24 d’abril, l’equip de 
Xavier Torreblanca jugarà el matx ajornat contra la Ronçana.

El sènior B masculí del Va-
lentine s’ha estabilitzat a 
la sisena posició del Grup 
Sisè de la Tercera Catalana. 
Els seus dos últims partits, 
entre les vacances de Set-
mana Santa, contra equips 
situats al mig de la taula es 
van saldar amb una derrota 
i una victòria. Al seu primer 
partit, els jugadors de Mi-
guel Blanco van caure a la 
pista del Port de Barcelona 
per 20 punts de diferència, 
77 a 57. Després de l’atu-
rada de la competició, els 
montcadencs es van refer 
al Miquel Poblet guanyant, 
de forma ajustada, al CB 
Sant Antoni, 75 a 70.  
Amb un partit més que al-
guns dels seus rivals directes, el Valentine B ocupa la sisena posició amb 
13 victòries i 11 triomfs. A les properes setmanes, els montcadencs juga-
ran a la pista del Martinenc Barcelona, tercer per la cua, i rebran al Sant 
Joan Despí, el segon classifi cat. 

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

El Valentine s’estabilitza al sisè lloc

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial

El sènior A baixa a la tercera posició

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO SANTI ROMERO SANTI ROMERO

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS B. Campionat 

FUTBOL. SANTA MARIA B. Tercera Regional

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. AE CAN CUIAS. Primera Divisió
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BÀSQUETBÀSQUET

Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C
JORNADES  RESULT.
23 Ramon Llull - Valentine A   47-77
24 Valentine A - Santfeliuenc  77-66

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valls 24 41
2 River Andorra 24 41
3 U.G.T. Aragón  24 41
4 Valentine Montcada 24 40

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6
JORNADES  RESULT.
23 Port de Barcelona - Valentine B   77-57
24 Valentine B - Sant Antoni  75-70

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Universitari                  24 44
2 B.C. Sant Joan Despí                  24 43
3 Tecla Sala B               23 39
5 Valentine B 24 37

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1
JORNADES  RESULT.
10  Valentine-Banyoles  63-69
22 Valentine - CBF Cerdanyola  29-85
23 Grup Barna B - Valentine     78-46

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1    C.B. Femení Cerdanyola A     23 45
2 Nikart - S.E.S.E.                  22 43
3 Bayoles         22 40
16 Valentine 23 25

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior -Grup 1
JORNADES  RESULT.
23 E. Cuyàs A - Voltregà   91-43

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CE Les Franqueses A          22 43
2 C.B. Caldes Montbuí C            23 42
3 C.B. Elvira Cuyàs A 22 41

CB Elvira Cuyàs B
Camp. Cat. B masc. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
22 E. Cuyàs B - Corazonistas Euroval B   44-61
23 Gramenet B - E. Cuyàs B   Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Lima-Horta B 21 41
2 Corazonistas Euroval B           21 40
3 C.B. Caldes Montbui B                22 40
15 Elvira Cuyàs 21 22

CB Montcada júnior
Camp. Cat. Júnior Pref. masc. 2a fase - G4
JORNADES  RESULT.
10 Albert Disseny - CB Montcada     Ajorn.
11 CB Montcada - UESC-Chocolat F.  78-85

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Tarragona 2016 A            11  21
2 Albert Disseny - CB I UM A        10  18
3 Chocolat Factory                   10 16
7 CB Montcada  9  12

CB Montcada B júnior
Camp. Cat. Júnior masc. 1r any - Grup 1
JORNADES  RESULT.
23 CB Montcada B - CB Tarragona 2016  69-96
24 A. Girona B - CB Montcada B   76-62

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep B                  24 45
2 Akasvayu Girona B         24 43
3 UBSA                24 42
13 CB Montcada 24 30

CB Montcada cadet A
Cadet A. Camp. Cat. Interterritorial -  Grup 4
JORNADES  RESULT.
10 CB Montcada A - River Andorra  65-55

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Axa F.C. Barcelona B              10 20
2 Sferic Terrassa A                 10 18
3 C.B. Igualada A                   10  17
4 CB Montcada  9 14

CB Montcada cadet B
Camp. Cat. Cadet masc. 1r any - Grup 2
JORNADES  RESULT.
23 CB Montcada B descansa    
24 CB Montcada B - Grup Barna B   52-82

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Castelldefels 22 41
2   U.E. Lima-Horta              23 41
3 Grup Barna            23 40
14 CB Montcada 22 25

CB Montcada cadet C 
Cadet Fase regular C2 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
9 CB Montcada C - Escola del Carme  -
10 CB Montcada C - AESC Ramon Llull  72-62

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Escola Del Carme               8 16
2 AECAM 9 15
3 C.B. Sant Cebrià                9  15
7 CB Montcada  8 11

CB Montcada cadet fem.
Cadet femení fase reg. B1 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
10 CB Sant Just - CB Montcada   59-41

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Sant Just                8  14
2 Sant Quirze               9  14
3 CB Montcada  9 13

CB Montcada infantil A
Infantil A - Nivell A2 - Grup 1
JORNADES  RESULT.
10 Vedruna-Gràcia - CB Montcada   53-58

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants                        8 16
2 C.B. Vilassar De Dalt A           8  15
3 CB Montcada A                        8  12

CB Montcada infantil B
Infantil B - Fase reg. B2 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
10 CB Montcada B  - Parets  54-60

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Josep B                     10  19
2 Joventut Badalona D               10  19
3 Gramenet               10  18
10 CB Montcada  8 8

CB Montcada mini A
Mini A - Nivell b2 - Grup 01
JORNADES  RESULT.
10 CB Montcada A - Argenta Granollers B  91-88

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Les Franqueses     8  16
2 Argenta Granollers B              9  15
3 C.B. Santa Perpètua Mixte A 8 14
4 CB Montcada  8  14

CB Montcada mini B
Mini B Fase reg. C1 - Grup 7
JORNADES  RESULT.
10 CB Montcada B - Vilassar Mar B   52-43

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llinars A 9 17
2 CB Premià A 9 16
3 C.B. Vilassar De Mar B            9  15
5 CB Montcada  9  14

CB Montcada premini A
Premini nivell B1 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
10 CB Montcada - Vilassar Mar  74-66

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Montcada A 9 17
2 Gramenet Bàsquet Club A 9 16
3 Sant Gervasi 8 15
                     
CB Montcada premini B
Premini nivell C1 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
10 CB Montcada B - UBSA  45-41

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Sant Nicolau 10 19
2 C.B. La Salle Horta A             10  18
3 C.B. Castellar B                   10  18
9 CB Montcada  10  12

CB Elvira Cuyàs -21
Sosts 21. Camp. -21 B - Grup 4
JORNADES  RESULT.
21 Elvira Cuyàs - Can Canyelles  71-68
22  Elvira Cuyàs - Setmenat  76-67

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Ripollet                      21 38
2 C.B. Elvira Cuyàs                  20 35
3 Escolapis Sarrià                       20 34

CB Elvira Cuyàs júnior fem.
Camp. Júnior B femení - Grup 5
JORNADES  RESULT.
22 CBSAB - Elvira Cuyàs  43-29
23 Elvira Cuyàs - Parets  24-64

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Femení Ronda                  18 36
2 C.B. Castellar                     18 34
3 Parets                 17 32
10 Elvira Cuyàs 18 21

CB Elvira Cuyàs preinfantil
Preinfantil B Fase reg. B2 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
10 Mazda Viacar - Elvira Cuyàs   77-56

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Gaudí A                      9 18
2 Mazda Viacar                       9 16
3 Claret 9 15
5 CB Elvira Cuyàs  9  14

CEB Can Sant Joan júnior
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
23 Can Sant Joan - Badalonés  59-73
24 Can Sant Joan - L’Ametlla  71-78

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llavaneres A                  22 41
2 Santa Perpètua                  22 41
3 C.B. Llinars B               21 39
9 Can Sant Joan 23 32

CEB Sant Joan cadet
Camp. Prom. Cadet. Nivell B2 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
10 Can St. Joan - Canovelles  69-65

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 S.E.S.E. C               9  17
2 Manyanet 9 15
3 El Masnou                          9  15
4 Can Sant Joan  9  14

CEB Sant Joan preinfantil
Preinfantil. Promoció Nivell B1 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
10 Can St. Joan - CN Sabadell  46-82

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valldemia 9 18
2 C.E. Sant Nicolau                        8 15
3 CN Sabadell                        9  15
8 Can Sant Joan  9  10

CB La Salle júnior
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
23 La Salle - Les Franqueses   68-58
24 St Jordi B - La Salle   71-58

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llavaneres “A”                  22 41
2 Santa Perpetua                  22 41
3 C.B. Llinars “B”               21 39
15 CB La Salle 22 25

CB La Salle júnior fem.
Camp. Júnior B fem. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
20 La Salle - Maristes   28-58
21 La Salle descansa

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Salle Comtal - Font                18 33
2 Maristes Sants-Les Corts                 16 32
3 Safa Horta           17 31
9 CB La Salle 19 25

FUTBOLFUTBOL

CD Montcada A 
Primera divisió catalana
JORNADES  RESULT.
29 CD Montcada - Badalona B   2-1
30 Vilassar de Mar - CD Montcada   1-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cornellà   30 63
2 Amposta  30 57
3 Vilafranca  30 55
12 CD Montcada 30 37

UE Santa Maria A 
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
25 Sant Joan At.- Sta. Maria    4-0
26 Sta. Maria  - Lourdes  3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Torreta 26 59
2 Barberà   26 57
3 Sant Joan Atlètic 26 50
9 Sta. Maria 26 35

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5
JORNADES  RESULT.
23 Sant Fost - Santa Maria B  1-2
24 Santa Maria B -Masnou B  3-2

CLASSIFICACIÓ ? PJ PTS
1 Argentona  23 64
2 Premianense    23 48
3 Montgat 24 44
13 Sta. Maria B 24 27

UE Sant Joan Atlètic 
2a  regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
25 Sant Joan At.- Sta. Maria    4-0
26 Vilamajor - Sant Joan At.   0-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Torreta 26 59
2 Barberà   26 57
3 Sant Joan Atlètic 26 50

Sènior femení
2a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
21 Artès - EF Montcada   2-4
22 EF Montcada - San Mauro  Ajorn. 

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola de Futbol Montcada  19 48
2 Rubí B 20 45
3 St Cugat  21 44

EF Montcada juvenil
Juvenil 2a divisió - Grup 20
JORNADES  RESULT.
21 EF Montcada descans  
22 Cardedeu - EF Montcada   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles 20 50
2 Bellavista Milán  18 42
3 Escola De Futbol Montcada  18 39

EF Montcada cadet A
Cadet A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
23 Ametlla Vallès - EF Montcada A   3-0
24 EF Montcada A - PB Sant Celoni  7-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu  22 58
2 Canovelles  22 56
3 Montornés  23 55
10 EF Montcada A 22 26

EF Montcada cadet B
Cadet B. 2a divisió - Grup 18
JORNADES  RESULT.
21 EF Montcada B - Vallès B  1-2
22 Caldes Montbui - EF Montcada B  2-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Bellavista Milán C    17 46
2 Granollers C  16 45
3 Centelles  17 38
7 EF Montcada B 19 28

EF Montcada infantil A
Infantil A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
23 EF Montcada A - Bellavista Milán  3-1
24 Vallès - EF Montcada A    3-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mollet    24 56
2 Canovelles 24 55

3 Ametlla   24 51
5 EF Montcada  22 46

EF Montcada infantil B
Infantil B. 2a divisió - Grup 17
JORNADES  RESULT.
21 Parets - EF Montcada B   2-2
22 EF Montcada B  - Caldes Montbuí B  13-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets  19 50
2 EF Montcada B  19 45
3 Montornès 19 41

EF Montcada aleví A
Aleví. 1a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
23 EF Montcada A - PB Barcino  3-0
24 Turo Peira - EF Montcada A    3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia  24 70
2 Badalona C  24 60
3 Unifi cación Bellvitge  24 50
7 EF Montcada 24 39

EF Montcada aleví B
Aleví. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
23 PB Sant Celoni - EF Montcada B  6-1
24 Sentmenat - EF Montcada B   2-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt  24 66
2 Mollet   24 62
3 La Torreta 24 56
13 EF Montcada B 24 13

EF Montcada benjamí A
Benjamí A - Segona divisió - Grup 14
JORNADES  RESULT.
21 Canovelles - EF Montcada A   2-2
22 EF Montcada A  - La Llagosta B   6-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada  19 52
2 Polinyà  19 51
3 Canovelles B  20 50

EF Montcada benjamí B
Benjamí B - Segona divisió - Grup 11
JORNADES  RESULT.
21 EF Montcada B descans  5-1
20 Cardedeu - EF Montcada B   1-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt D  20 52
2  Parets C 19 50
3 Canovelles C  19 47
6 EF Montcada B 19 33

EF Montcada prebanjamí 
Prebenjamí F7 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
21 EF Montcada - Vilanova Vallès  6-2
22 La Llagosta - EF Montcada    2-14

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada   22 63
2 La Torreta  22 60
3 Unifi cación Sta.Perpetua  22 57

FUTBOL SALAFUTBOL SALA

Game’s Gallery Montcada
1a Nacional A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
24 Inca - Game’s Gallery   5-3
25 Game’s Gallery - Metacom  14-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Corbera  25 61
2 Canet 24 50
3 Santvicentí  25 49
4 Game’s Gallery Montcada 25 45

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3
JORNADES  RESULT.
20 Parets B - Can Cuiàs A     Ajorn.
21 Can Cuiàs A - AE Serra Marina   11-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 AE Can Cuiàs  20 51
2 Ripollet B  20 50
3 Santvicentí B 21 38

AE Can Cuiàs sènior B
Sènior B. 2a divisió B territorial - Grup 6
JORNADES  RESULT.
20 A i V Cirera (retirat) - Can Cuiàs B  0-6
21 Can Cuiàs B - La Llagosta   3-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta  21 54
2 Manent Rambla   21 49
3 Montmeló   22 48
9 AE Can Cuiàs 22 29

FS Montcada juvenil
Juvenil Nacional - Grup 6
JORNADES  RESULT.
16 FS Montcada - Ràpid Santa Coloma  5-2
20 FS Montcada descans  
21 FS Montcada - Bosco Rocafort  8-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.C. Barcelona    18 48
2 A.E. Les Corts Ubae   17 46
3 Marfi l Sta Coloma  17 39
5 FS Montcada 18 31

FS Montcada infantil
Divisió d’honor infantil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
20 FS Montcada - Martorell  5-0
21 Escola Pia - FS Montcada   Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. García 18 51
2 FC Barcelona   20 49
3 A.E. Les Corts Ubae 19 48
5 FS Montcada 18 36

FS Montcada aleví A
1a divisió aleví - Grup 2
JORNADES  RESULT.
18 Castellar B - FS Montcada A  2-4
19 FS Montcada A - CN Caldes  6-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Finques Centelles   19 50
2 FS Montcada A  19 49
3 Vall de Tenes   19 41

FS Montcada aleví B
1a divisió aleví - Grup 3
JORNADES  RESULT.
18  FS Montcada B - San Joan de Vilassar  7-3
19  Unión Las Palmas - FS Montcada B  6-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 FS Montcada B 17 48
2 Unión Las Palmas 18 48
3 San Joan de Vilassar 17 34

FS Montcada benjamí
Divisió honor benjamí -  Grup 1
JORNADES  RESULT.
18 FS Montcada - Sagarra  6-5
19 Esparreguera - FS Montcada   11-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Esparreguera   18 54
2 Palau   18 45
3 Martorell   19 40
5 FS Montcada 17 22

EF Montcada juvenil A
2a divisió juvenil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
20 EF Montcada A - Dosrius  3-2
21 EF Montcada A descans  

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius  18 42
2 Sagarra B  19 39
3 Ripollet  18 36
8 EF Montcada A 18 22

EF Montcada juvenil B
3a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
20 Vacarisses - EF Montcada B   5-3
21 EF Montcada B - Castellar  4-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Forat Del Vent     20 46
2 Bonaire 19 44
3 Vacarisses 19 42
5 EF Montcada B 19 36

AE Can Cuiàs juvenil
2a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
20 M. Sants-Les Corts - Can Cuiàs   Ajorn.
21 Can Cuiàs - Futsal Olesa (retirat)  -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants  20 56
2 St Just  21 55
3 Escola Pia Igualada  19 36
6 AE Can Cuiàs 19 31

HANDBOLHANDBOL

La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A
JORNADES  RESULT.
7  BM Granollers - La Salle     27-27
8  La Salle - H Terrassa  23-24

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Poblenou Handbol   16 24
2 H Terrassa 16 19
3 La Salle Bonanova 16 19
6 La Salle A 16 17

La Salle masculí B
2a catalana Fase de permanència - Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 La Salle B descansa  -
2 La Salle B - HC Manyanet-Les Corts  25-24

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Bordils     1 2
2 La Salle B 1 2
3 Manyanet 2 2

La Salle femení
Lliga catalana Fase Final - Grup 2
JORNADES  RESULT.
8 BM Granollers - La Salle   33-12
9 CH Igualada - La Salle     33-19

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 BM Granollers    8 14
2 CH Gavà 9 13
3 Igualada    9 9
6 La Salle ISTE  9 4

La Salle Cadet A
Primera catalana 2a fase - Grup 1
JORNADES  RESULT.
7 CA Sabadell - La Salle A    33-25
8 H Vic - La Salle A     27-14

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Vic 8 10
2 H Banyoles 9 10
3 Terrassa 8 9
6 La Salle A 7 2

La Salle Cadet B
Primera catalana 1a fase - Grup 4
JORNADES  RESULT.
19 H Terrassa At. - La Salle B   39-29

20 Liceo Francès - La Salle B   50-17

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Martí-Voramar    18 36
2 Liceo Francès     18 31
3 CH Canovelles      18 26
12 La Salle B 18 3

La Salle Cadet femení
Primera catalana 1a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
9 CE Tortosa - La Salle  -
10 La Salle - CH Vilamajor  22-35

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Vilamajor     8 14
2 Tortosa    8 14
3 La Salle      8 8

La Salle infantil
Copa Federació -Grup 1
JORNADES  RESULT.
7 La Salle - H Sant Quirze  38-29
8 Sant Martí Voramar B - La Salle    Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Avenç    8 14
2 Sant Martí-Voramar 8 14
3 Liceu Francès 8 10
4 La Salle  7 8

CICLISMECICLISME

XXXI Memorial Cirilo 
Zunzarren (Estella)
CLASSIFICACIÓ FINAL 
1 Martin Iraizoz (Lizarte)  03:08:43
2 Andrey Amador (Lizarte)            mt.
3 Luis Moyano (Telco-Aldabea)      a 2’12”
20 Jordi Cervantes (S. Duval-Alcaraz)       a 6’39”
27 David Peña  (S. Duval-Alcaraz)       a 9’02” 
29 Albert Ebri (S. Duval-Alcaraz)    a 10:35”
48 Jordi Rota     a 10:35”

XXXV Ronda al Maestrazgo
CLASSIFICACIÓ FINAL 
1 David Belda (Cosaor Costa Azahar)  06:35:02
2 Antonio García (U. Politècnica València)        a 15”
3 Antonio López (Cosaor Costa Azahar)           a 37”
13 Jordi Cervantes (S. Duval-Alcaraz)    a 03’12” 
18 Sebastià Franco (S. Duval-Alcaraz)    a 07’20” 
29 David Peña (S. Duval-Alcaraz)    a 20’42” 
31 Albert Ebri (S. Duval-Alcaraz)    a 20’54”
32 Carlos Lapuerta (S. Duval-Alcaraz)    a 20’54” 
34 Jordi Rota (S. Duval-Alcaraz)    a 21’03”
38 Óscar Grau (S. Duval-Alcaraz)    a 21’26” 

resultats i classifi cacions
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El CEIP El Viver, al bar-
ri de Can Sant Joan, ja 
disposa dels seus nous 
vestidors que aniran des-
tinats a les activitats ex-
traescolars i esportives de 
l’escola i de les entitats 
del barri, així com tam-
bé per a les del camp de 
futbol de Can Sant Joan. 
Les instal·lacions compten 

amb quatre vestidors i un 
lavabo d’ús públic. L’al-
calde de Montcada, César 
Arribazalaga, i el regidor 
d’Esports, Juan Parra, 
ambdós del PSC, van vi-
sitar el passat 1 d’abril els 
vestidors, acompanyats de 
representants de l’AMPA 
El Viver, l’Escola de Bàs-
quet, l’Escola de Futbol i 
l’UE Sant Joan Atlètic.

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i la 
Regidoria d’Esports han 
encetat un programa, amb 
el nom de ‘Posa’t en for-
ma’, per fer arribar l’esport 
i la seva pràctica a totes les 
franges d’edats d’una for-
ma lúdica. Amb aquesta 
iniciativa es pretén optimit-
zar els espais esportius a 

l’aire lliure que van instal-
lar a la ciutat durant l’any 
2007. El regidor d’Esports 
i president de l’IME, Juan 
Parra (PSC), ha explicat 
que l’objectiu és el foment 
de l’esport: “Amb aquesta 
iniciativa volem dinamit-
zar la pràctica de l’esport 
a la nostra ciutat, aprofi -
tant els equipaments que 
ja tenim”. 

D’una banda, es fa una 
activitat per a adults i gent 
gran, que consisteix a do-
nar a conèixer els aparells 
ubicats als parcs de salut, re-
alitzant exercicis que estan 
supervisats per monitors 
especialitzats. A més, també 
es realitzarà una estació de 
tai-txí. Amb aquesta cam-
panya, els usuaris d’aquests 
aparells podran ampliar les 

possibilitats d’exercicis i re-
bre directrius per utilitzar-
los correctament. 
La segona proposta del 
programa s’adreça als in-
fants i joves i es tracta d’un 
curs de llançaments de cis-
tella, que comptarà amb la 
col·laboració dels jugadors 
del Valentine d’EBA Jordi 
Pons i Raúl Ortega. 
La primera cita va tenir 
lloc  el 29 de març al parc 
Salvador Allende i a la pla-
ça Joan Fuster. La segona 
serà el 26 d’abril, al parc 
de les Aigües i a la plaça de 
la Ribera. 

Esport per a tothom. A més, 
el 7 de juny, coincidint amb 
la ‘Festa de l’Esport Per a 
Tothom’ que organitza la 
Diputació de Barcelona, es 
celebrarà, a la plaça Lluís 
Companys, la I Marató 
d’Aeròbic. Totes aquestes 
activitats són totalment 
gratuïtes.

L’IME elabora un programa per 
potenciar l’esport al municipi
L’objectiu és fer arribar l’activitat esportiva a totes les franges d’edat d’una forma lúdica

NOVES PROPOSTES

Nous vestidors 
per al CEIP El Viver

Dos escaquistes de la Unió 
Escacs Montcada (UEM) 
van aconseguir bons re-
sultats a la Final Nacional 
d’escacs dels Consells Es-
portius Escolars 2008, que 
es va disputar a Salou en-
tre el 15 i 17 de març. El 
benjamí Daniel García es 

va classifi car en quart lloc 
malgrat participar per pri-
mer cop en la competició. 
D’altra banda, l’aleví Da-
vid De La Paz va acabar 
en tretzena posició. Tots 
dos escaquistes van parti-
cipar pel Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud 
(CEVOS). 

David de la Paz va acabar en tretzena posició

Daniel García, quart 
a la Final Nacional

ESCACS

Núria Sánchez  | Redacció

Núria Sánchez  |  Redacció

Els participants i la seva entrenadora, a la Final Nacional d’escacs | UEM

CEIP EL VIVER

També es faran servir per al camp de Can Sant Joan

Rafa Jiménez  | Redacció

L’alcalde, César Arrizabalaga, va visitar els nous vestidors | PREMSA AJUNTAMENT

en 2 minuts...

El CEIP Reixac obre el proper 19 d’abril el calenda-
ri de les jornades escolars esportives, organitzades 
per les associacions de pares i mares de cada cen-
tre. Cada escola elabora un programa diferent d’ac-
tivitats, però amb un element comú: passar un dia 
divertit en família. El Reixac té previst fer jocs, balls 
i exhibicions de psicomotricitat durant tot el dia | NS

> S’inicien les jornades esportives

> Campanya per fomentar el joc net
L’Ajuntament s’ha adherit a la campanya ‘Joc net al 
món del futbol’. La iniciativa, engegada pel Consell 
Comarcal del Vallès Occidental amb la col·laboració 
de la Federació Catalana de Futbol, té com a objec-
tiu promoure el joc net als camps de la comarca, fo-
mentant els valors de convivència, civisme i toleràn-
cia en el món de l’esport. El Consell Comarcal ha 
elaborat una proposta de manifest a favor del joc net 
que conté una sèrie de compromisos a adquirir per 
part dels signants. L’Ajuntament participarà prope-
rament en l’acte de signatura d’aquest manifest | NS

El Mundialet de futbol sala de la Ribera, que orga-
nitzen la Xarxa de Dinamització i la Taula Cívica, va 
mantenir el nombre de participants a la tercera jor-
nada del torneig. Una seixantena d’infants i més de 
deu equips van disputar la competició el passat 28 
de març. A partir del 7 d’abril comencen les incrip-
cions per a la quarta jornada que serà el dia 25 | NS

> Bona participació al Mundialet

Els atletes de la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM) 
van obtenir molt bons 
resultats a la setena jor-
nada de la Lliga Catalana 
d’atletisme de Promoció. 
La competició es va dispu-
tar a les pistes d’atletisme 
de Terrassa, el 16 de març. 
La JAM va sumar un total 
de tres pò diums i tots els 
atletes locals es van classifi -
car entre els deus primers. 
Cal destacar el primer lloc 
de l’aleví Yeli Sagna i l’in-
fantil Aitor Martín. D’al-
tra banda, el cadet Adrián 
Serrano va aconseguir fi -
nalitzar segon. Finalment, 
les infantils Paula Teruel i 
Alba Mayà es van classifi -
car en sisena i vuitena po-
sició respectivament.

Bons 
resultats 
dels atletes 
locals

ATLETISME

Núria Sánchez  |  Redacció

El juvenil Kevin André i l’in-
fantil Rubén Serrano, tots 
dos del club Shi Kan i repre-
sentants a la selecció catala-
na, van obtenir bons resul-
tats en la seva participació 
al VII Torneig Internacio nal 
Diputació de Cáceres. An-
dré va acabar a la segona 
posició, mentre que Serrano 
va ser tercer. L’infantil Joan 
Muñoz va ser el tercer kara-
teka del club que va anar a 
Cáceres.
André, Serrano i Muñoz, 
juntament amb l’infantil Da-
vid Abejón i el juvenil Mi-
guel Ángel Colón, participa-
ran, el 5 d’abril, a la trobada 
intercomunitària a València 
per preparar el Campionat 
d’Espanya, que es disputarà 
a Conca el 19 i 20 d’abril. 

Bona 
participació 
a Cáceres 
del Shi-Kan

KARATE

> Tercera etapa del Camí dels Càtars
El Centre Excursionista Montcada (El CIM) va dispu-
tar, el passat 29 de març, la tercera etapa del Camí 
dels Càtars, entre Gòsol i Bagà, de 26 quilòmetres 
i mig. Una quarentena de persones va poder gaudir 
d’uns meravellosos paratges nevats mentre realit-
zaven el camí per les muntanyes del Berguedà | NS

Núria Sánchez  | Redacció

Dos homes segueixen les indicacions de la monitora per conèixer el funcionament dels aparells | SANTI ROMERO
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El mini A del CB Montca-
da, que abans de Setmana 
Santa havia guanyat al 
Caldes de Montbui per 
53 punts, continua en un 
bon moment de forma i es 
manté a la part alta de la 
classifi cació al Grup Segon 
del nivell B1.  Els nens que 
entrena Xavi Viñé ocupen 
el quart lloc amb 14 punts, 
els mateixos que té el ter-
cer, el Santa Perpètua. El 
Mini A va respondre bé al 
partit decisiu contra l’Ar-
genta Granollers, segon a 
la taula, i va aconseguir la 
victòria per un ajustat 91 
a 88. 
La clau del triomf, que 
permet als montcadencs 
posar-se a només un punt 
de l’equip del Vallès Orien-
tal, va estar en el bon tre-
ball defensiu. Ara mateix, 
el nou líder del grup és les 

Franqueses, que acumula 
un total de 15 punts.

Memorial David Booth. 
L’equip infantil del CB 
Montcada va participar 
aquesta Setmana Santa al 
torneig eivissenc, Memo-
rial David Booth. Els nois 
d’Ismael Sistrachs van fi -
nalitzar en vuitena posició 
d’un total de divuit con-
junts de primer nivell de 
tot l’Estat. El tècnic s’ha 
mostrat molt satisfet per el 
joc del seu equip: “Ha es-
tat una bona experiència 
per l’equip i agraeixo la 
feina dels jugadors”.
L’infantil va fer durant tota 
la competició un joc molt 
agressiu i intens en atac i 
va practicar un forta de-
fensa que va permetre els 
locals plantar cara a equips 
tan potents com, per exem-
ple, el Lleida.

El mini A guanya un matx clau
i es manté a la part alta

Dos jugadors de l’IES 
Montserrat Miró van par-
ticipar al Campionat del 
Món júnior de korfbal que 
es va disputar a la ciutat ho-
landesa de Leeuwarden del 
21 al 23 de març. Da niel 
Blanco i Lara Subils van 
competir amb la selecció 
catalana que va fi nalitzar a 
la setena posició. A més, el 
tècnic local, Dani Vidaña, 
va anar com a segon entre-
nador del bloc català. A la 
competició van participar 
un total de 12 països. Ca-
talunya va disputar set par-
tits, destacant una victòria 
contra Hongria –en la lluita 
per el setè lloc– i un empat 
amb Portugal. 
A la primera fase de la com-
petició, Catalunya es va 
enfrontar a Bèlgica, Xina 
Taipei, Alemanya i Portu-

gal. Els catalans van fer el 
seu millor korfbal en el dar-
rer partit del torneig contra 
Hongria i, malgrat no mar-
xar a més de dos punts de 
distància, va acabar adjudi-
cant-se la victòria per 5 a 6. 

Sots-16. Per la seva ban-
da, ja es coneix la selecció 
catalana que participarà al 

Mundial sots-16, que tindrà 
lloc els dies 4 i 5 d’abril a 
Schijndel (Holanda). En-
tre els 12 jugadors que hi 
participaran, hi haurà una 
elevada representació local. 
Entre els convocats desta-
quen tres jugadors de l’IES 
Montserrat Miró: Marc 
Castillo, Aitor Serra i Clara 
García.

Dos jugadors locals van participar en un campionat disputat a Holanda

La selecció catalana sots-19,  
setena al Mundial júnior

Núria Sánchez  |  Redacció

La selecció catalana sot-19 va fi nalitzar setena | FCK

L’equip infantil va fi nalitzar en vuitena posició al Torneig d’Eivissa Memorial David Booth

Núria Sánchez  |  Redacció

KORFBAL. Selecció Catalana

BÀSQUET. CB Montcada

El Club Bàsquet Montcada 
ha saldat amb molt bona 
nota les activitats organitza-
des durant aquestes dates. 
D’una banda, l’entitat va ser 
la seu de la segona trobada 
per escoles de bàsquet. El 
passat 30 de març, un total 
de tres equips van poder 
gaudir d’una jornada lúdica 
i esportiva a la Pista Muni-
cipal Coberta –a la imatge. 
La jornada, destinada a in-
fants nascuts entre 1998 i 
1999, tenia com objectiu 
la pràctica del bàsquet, 
així com la diversió i comu-
nió dels participants –a la 
imatge, jugadors de dife-
rents equips fent activitats 
conjuntes–. A banda del 
CB Montcada, també van 

participar l’escoles de bàs-
quet de Rubí i Montmeló. 
La propera cita tindrà lloc el 
proper 20 d’abril a Castellar 
del Vallès.

Campus de bàsquet. Du-
rant els dies 17, 18 i 19 
de març el CB Montcada 
va organitzar la cinquena 
edició del Campus de Bàs-
quet de Setmana Santa. 
Enguany, els participants 
van aprendre aspectes 
com el rebot, la passada 
o la recepció de la pilota. 
Una trentena de nens, amb 
edats compreses entre els 
7 i els 14 anys, van poder 
gaudir durant les vacances 
de l’aprenentatge de l’es-
port de la cistella | NS

bàsquet

Èxit del Campus i la Trobada Escolar

SANTI ROMERO

BÀSQUET. AE Elvira La Salle

Amb motiu de la Festa 
Major de Mas Rampinyo, 
la recent creada Associació 
Esportiva Elvira La Salle 
organitza una diada de 
3x3 de bàsquet per al pro-
per 4 de maig. La competi-
ció està oberta a tothom i 
es celebrarà a les pistes de 
l’escola Elvira Cuyàs. Els 
interessats poden recollir 
les inscripcions als comer-
ços de Mas Rampinyo els 
dilluns, del 14 al 30 d’abril. 
Per inscriure’s, cal entregar 

les butlletes els dilluns, di-
mecres i divendres de 17 
a 19h, a les pistes de l’El-
vira Cuyàs, o de 19.30 a 
20.30h, al gimnàs de la Sa-
lle. El preu de la inscripció 
per equip és de 10 euros i 
cada bloc estarà format per 
un mínim de 3 jugadors i 
un màxim de 5. L’Asso-
ciació Esportiva Elvira La 
Salle es va crear el passat 
setembre. Totes dues enti-
tats s’han unit per formar 
un únic club la propera 
campanya.

Núria Sánchez  |  Redacció

Diada de 3x3 bàsquet 
a Mas Rampinyo

El cadet del CEB Can Sant 
Joan es va refer bé de la 
greu ensopegada a la pista 
del Manyanet Les Corts 
(89-53) abans de la Setmana 
Santa. L’equip d’Isaac Cor-
zo va fer un bon partit  a 
casa després de les vacances 
contra el Canovelles, amb 
qui estava empatat, i el va 
derrotar per un ajustat 69 
a 65. Amb aquest triomf, 
els montcadencs sumen 14 
punts i es consoliden a la 
quarta posició del Grup Se-
gon del nivell B2.
Després de nou jornades, la 
classifi cació, a la part capda-
vantera, està molt igualada.  
Entre el primer, el S.E.S.E. 
C i el quart, el Can Sant 
Joan, només hi ha tres punts 
de difèrencia. Entremig, el 
Manyanet i El Masnou es-
tan empatats amb 15 punts. 

El cadet 
s’afi ança 
a la quarta 
posició

BÀSQUET

Núria Sánchez  |  Redacció

El mini A va imposar-se a l’Argenta Granollers | SANTI ROMERO

La jornada es celebrarà el proper 4 de maig

Logotip de la nova associació esportiva de bàsquet | AE ELVIRA-SALLE
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El prebenjamí C es proclama 
campió de la lliga Futbeval
L’equip d’Andrés Arjona ha fi nalitzat el campionat sent el màxim anotador i el menys golejat

El prebenjamí C de l’Escola 
de Futbol Montcada es va 
proclamar campió de la lliga  
de Futbol Benjamí del Vallès 
Occidental (Futbeval) el pas-
sat 22 de març. L’equip local  
va aconseguir el títol una 
setmana abans de fi nalitzar 
la competició. Els nens d’An-
drés Arjona van guanyar 
un partit important contra 
el segon classifi cat, el Bonai-
re, que estava empatat a 45 
punts amb els montcadencs. 
Però el conjunt local sabia 
que una victòria per més de 
dos gols –en el matx d’ana-
da el Bonaire va vèncer 1 a 
2– els permetia aconseguir 
la diferència de gols i el cam-
pionat de lliga. En un matx 
ben plantejat per Arjona, el 
prebenjamí C va guanyar 
per 0-2 i va aconseguir el 
primer títol de la temporada 

per a l’Escola. El prebenjamí 
C ha fi nalitzat primer amb 
48 punts al Grup Segon de 
la lliga Futbeval. 

Bons números. A més, els 
locals han aconseguit molt 
bones xifres i en 18 jornades 
tan sols han perdut 2 partits. 

També han estat els màxims 
anotadors amb 98 gols i 
l’equip menys golejat amb 
19 gols en contra.

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL. EF Montcada

L’infantil del CH La Salle 
Montcada va aconseguir un 
triomf clau a casa contra el 
Sant Quirze per 38 a 29. Els 
homes de Tesi Escobosa han 
acabat quarts amb 8 punts la 
primera fase de la Copa Fe-

deració. Els locals han sumat 
tres victòries consecutives a 
les darreres jornades. En to-
tal, l’infantil ha guanyat qua-
tre partits i n’ha perdut tres. 
Els locals estan a l’espera de 
conèixer el calendari de la se-
gona fase.

L’infantil acaba quart 
la primera fase

HANDBOL. CH La Salle Montcada

L’infantil ha realitzat una bona primera fase i acaba quart | SANTI ROMERO

FUTBOL SALA.  CFS Montcada

El benjamí del CFS Mont-
cada es consolida al cinquè 
lloc del Grup Primer de 
Divisió d’Honor després 
de guanyar a casa contra 
el Segarra, rival directe dels 
locals. Els nois de John Ser-
rano van guanyar per un  
ajustat 6 a 5 i són cinquens 
amb 22 punts. En el darrer 
matx disputat, els locals van 
perdre a la pista de  l’Espar-
raguera per 11 a 2.

Selecció catalana. Dos juga-
dors del CFS Montcada han 
estat convocats per la selec-
ció catalana. Es tracta del 
benjamí Carlos Bernardo, 
que disputarà el campionat 
estatal el 3 i 4 de març a Ma-
drid. D’altra banda, l’infantil 
David Delgado va participar 
els dies 29 i 30 de maig al 
campionat estatal infantil. El 
torneig es va disputar a Jaén 
i la selecció catalana va fi na-
litzar en sisena posició.

Núria Sánchez  |  Redacció

El benjamí es consolida 
a la cinquena posició

El conjunt prebenjamí C va celebrar el campionat davant dels pares i afi cionats  | SANTI ROMERO

GIMNÀSTICA RÍTMICA

El Club de Gimnàstica 
Rítmica La Unió va acon-
seguir molts bons resultats 
en el Trofeu Comarques, 
que es va disputar el 30 de 
març a Cardedeu. Un total 
de deu gimnastes locals va 
participar a la competició. 
Cal destacar la classifi cació 

de la benjamina Ana Maria 
Gómez, la infantil Andrea 
Major i la cadet Patricia 
Jané que disputaran la fi -
nal del torneig al mes de 
juny. També van participar 
Ana Maria Gómez, Natalia 
Rie ra, Laura Riera, Henar 
Cuéllar, Tamara Pérez, Me-
lania Ferrer i Helena Bea. 
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Imatge de les deu gimnastes participants al Trofeu Comarques | LA UNIÓ

Bon paper de La Unió 
al Trofeu comarques  

FUTBOL SALA.  EF Montcada

El conjunt juvenil A de l’Es-
cola de Futbol Montcada va 
guanyar un partit important 
contra el quart classifi cat, el 
Dosrius, per un ajustat 3 a 
2 i ha abandonat les posici-
ons de descens. Els homes 
de Gerardo Sánchez ocu-
pen la vuitena posició del 
Grup Primer de Segona Di-

visió gràcies a aquesta ines-
perada victòria. L’equip lo-
cal està lluitant durant tota 
la temporada per consoli-
dar-se a la part mijta de la 
taula i fugir de les posi cions 
de descens. En el darrer 
matx, els locals han tingut 
una jornada de descans per 
preparar el matx contra el 
Palafrugell, setè classifi cat.
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El juvenil A va guanyar tres punts importants contra el Dosrius | SANTI ROMERO

El juvenil A abandona 
els llocs de descens

Una jugada del benjamí contra el Segarra lleidetà | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció



Guadalupe Rubio
Dedicada a la família. Guadalupe Rubio, de 76 anys, acaba de rebre el títol de “mare exemplar” 
promogut per la Fundació Econòmica Barcelonesa amb el suport de la Fundació la Caixa. El seu mèrit 
és el d’haver procurat donar una bona educació a les seves fi lles, malgrat les difi cultats familiars, i 
el cert és que n’ha tingut i moltes. Fa 25 anys que la petita, Carme, és en una cadira de rodes fruit 
d’una malaltia degenerativa anomenada heredoatàxia cerebelosa o malaltia de Pierre Marie, que 
afecta la mobilitat. La mateixa afecció que sofreix el seu pare, Romualdo, marit de Guadalupe, qui 
també va en cadira de rodes des de fa 15 anys i, a més, té Alzheimer. Malgrat les circumstàncies, 
aquesta “mare exemplar” diu que el premi no se’l mereix ella, sinó la seva fi lla, per ser una bona 
malalta i no queixar-se mai. “Ella no em vol veure patir”, explica aquesta dona plena de coratge 
que no es considera especial i per a qui el seu tresor més valuós és la família.

“Tinc molta sort, em sento 
una persona molt estimada”

Quan anys fa que es dedica a tenir 
cura dels seus familiars?
De fet, pràcticament tota la vida. Vaig 
venir del meu poble, Vizcota de Al-
puente (València), amb 16 anys i em 
vaig quedar amb els meus tiets, que 
vivien a Montcada. Com que em vaig 
enamorar del meu cosí i em vaig casar 
amb ell, vam estar vivint molts anys 
junts, amb els meus sogres. Vaig cui-
dar del meu sogre i també de la meva 
àvia. Així que, de ben jove, vaig saber 
el que era tenir cura dels altres.
El cop dur va ser la malaltia del seu 
home. Quan li van diagnosticar?
Amb 38 anys va començar a tenir els 
primers símptomes però, contrària-
ment al cas de la meva fi lla, l’evolució 
va ser molt lenta. Tot i que, amb el 
temps, va haver de deixar de treba-
llar, Romualdo continuava fent altres 
activitats, fi ns i tot conduïa. No va ser 
fi ns fa 15 anys que ja va quedar en 

cadira de rodes. Ara en té 80.
Com va encaixar vostè la notícia?
Els metges em van advertir quina se-
ria l’evolució de la malaltia i em van 
preguntar si tenia fi lls, ja que es pot 
heredar. Però, com l’evolució va ser 
lenta, ho vaig poder digerir. Quan la 
Carme, amb 16 anys, es va començar 
a trobar malament, aleshores sí que 
va ser dur, perquè ella va perdre la 
mobilitat de seguida.
I, des d’aquell moment, vostè passa 
a tenir càrrec de tots dos. D’on va 
treure les forces? 
Ells són el meu suport, els que hem 
donen forces per tirar endavant. Ells i 
la meva fi lla gran, el meu gendre i la 
meva néta. Sempre els tenim al nos-
tre costat i m’ajuden moltíssim.
Però no em negarà que, en la seva 
situació, és fàcil deprimir-se.
Jo no em puc permetre estar malalta, 
ells em necessiten. I a casa, sempre 

hem tingut una cosa clara: davant 
d’un problema, l’hem d’afrontar i 
procurar que els altres estiguin bé. 
Així tots sortim guanyant. A més, 
no em puc deprimir quan tinc tanta 
gent que m’envolta i que m’estima.

L’amor, pot amb tot?
Per a mi sí que ho és tot. El meu 
marit sempre m’ha estimat molt i 
encara necessita que l’abraci i que 
estigui per ell. Però no només parlo 
de la família, la meva veïna és com 
una fi lla i tota la gent que ve a casa 
a ajudar-nos de Serveis Socials, la 

treballadora familiar, la metgessa, 
l’infermer, la voluntària de Creu 
Roja, la noia de fer feines, la farma-
cèutica... No tinc cap queixa.  
Ni tan sols sobre la minsa pensió 
que rep?
És cert que falten ajudes socials per-
què les pensions són escasses. A 
data d’avui, sumant les de tots tres, 
amb prou feines arribem als 1.000 
euros, i les despeses que tenim són 
altes. Esperem que millorin amb la 
nova llei de dependència. De tota 
manera, jo mai no he demanat res, 
les ajudes que hem rebut sempre 
ens les han tramitat des de Serveis 
Socials i els estic molt agraïda.
No es pot negar que n’és, d’agraïda.
És que no tinc motius per no ser-ho. Així 
em van educar i així he educat jo les 
meves fi lles, per això fem tanta pinya. 
Sabent que el seu marit i la seva fi -
lla depenen totalment de vostè, li 

fa por pensar en el futur?
Visc el present i procuro no pensar 
en el demà. Si de cas, l’únic que 
m’amoïna és que ells perdin quali-
tat de vida. Però per mi, no pateixo. 
Quan no em vegi amb cor de cuidar-
los, anirem a viure amb la meva fi lla i 
el meu gendre, que fa temps que ens 
ho demanem. Ens estimen molt.
Té la sensació d’haver renunciat a al-
tres coses per dedicar-se a la família?
Mai de la vida. És cert que no he pogut 
fer coses com ara viatjar, però no em 
sap gens greu. A casa i amb els meus 
sóc la dona més feliç del món.
Es considera que fa honor al premi 
rebut com a “mare exemplar”?
Jo no m’ho esperava pas. El mèrit 
és de la meva fi lla que és qui ho va 
sol·licitar. (En aquest punt Carme 
puntualitza: “sóc molt conscient de 
la mare que tinc i puc afi rmar que 
s’ho mereix més que ningú”). 

“Visc el present, no 
penso en el demà i 
l’únic que m’amoïna 
és que ells perdin 
qualitat de vida ”

 PILAR ABIÁN

Mare exemplar

>A títol personal
Pilar Abián


