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Pedro Herrero, de Castellar del 
Vallès, és l’autor de La cita, text 
guanyador del IV Premi de Mi-
crorelats de Montcada Ràdio El 
Basar que va fallar el seu vere-
dicte el 12 d’abril en el decurs 
d’un sopar literari. El fi nalista va 
ser Santiago Casero, d’Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real), pel relat 
Narciso y el tiempo. El certamen, 
patrocinat per Lafarge, ha rebut 
prop de 1.000 textos de Catalu-
nya, Espanya i Llatinoamèrica.

‘La cita’ de 
Pedro Herrero 
guanya el Premi 
de Microrelats

El guanyador, Pedro Herrero | PILAR ABIÁN

> Esports: La Unió Escacs Montcada consolida el seu lideratge amb el tercer títol català consecutiu PÀG. 31

Cultura

SANTI ROMERO

PÀG. 23

PUBLICITAT

El dipòsit de ferralla 
torna a obrir per ordre 
judicial un mes després de 
la clausura municipal.  PÀG. 5

 SILVIA DÍAZ

Cooperants de Montcada i Reixac van estar l’estiu passat a Nahulingo (El Salvador)  | COOPERACIÓ

Noves campanyes per promoure el civisme  
> PÀG.3La Policia Local ha denunciat un total de 114 infraccions per incompliment de l’Ordenança de convivència 

durant el primer trimestre de l’any. L’Ajuntament, a través dels agents cívics, continuarà fent difusió de la norma.

>SOCIETAT

PÀG. 14

Donar suport als municipis 
agermanats, potenciar les 
accions de cooperació amb 
aquells països on hi hagi fl uxos 
migratoris amb Montcada i fer 
campanyes de sensibilització 
són les principals línies de tre-
ball que planteja el Pla Director 
de Cooperació. 

El nou Pla de 
Cooperació fi xa 
els objectius 
fi ns al 2010

El capità Xavi Martín 
i set jugadors més diuen 
adéu a La Salle  PÀG.  32
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>Actualitat

ORDENANÇA DE CIVISME

La Policia Local denuncia més d’un centenar  
d’infraccions en el primer trimestre de l’any
L’Ajuntament posarà en marxa aquest mes d’abril una campanya sobre els límits de soroll permesos i seguirà informant sobre la tinença responsable d’animals

La Policia Local ha denunciat 
114 infraccions per incompli-
ment de l’Ordenança de civisme 
durant el primer trimestre de 
l’any, la majoria de les quals es-
tan relacionades amb el mal ús 
dels contenidors i el dipòsit de 
cartrons a la via pública, o bé, 
amb actituds incíviques com ara 
el consum de begudes alcohòli-
ques al carrer o l’excés de soroll 
que provoquen els vehicles, espe-
cialment els ciclomotors. “Hem 
fet públic aquest balanç per-
què moltes de les queixes que 
rebem dels ciutadans són que 
l’Ordenança de civisme està 
en vigor però que no l’execu-
tem”, ha explicat al presidenta 
de l’Àrea Interna del Consistori, 
M. Carmen Porro (PSC). 
Del total d’infraccions, 2 han es-
tat de caràcter molt greu, relacio-
nades amb la crema de mobiliari 
urbà. Altres 45 s’han qualifi cat 
com a greus i la resta, 67, com 
a lleus. Les multes que s’impo-
sen a les persones que cometen 
infraccions oscil·len entre els 90 
i els 600 euros. 

Campanyes informatives. Aquest 
mes d’abril, l’Ajuntament té 
previst posar en marxa diverses 
campanyes informatives i de 
conscienciació relacionades amb 
els comportaments incívics més 
habituals, reforçant així  la tasca 
dels dos agents cívics que des del 
març treballen a Montcada per 
donar a conèixer a la ciutadania 
la nova Ordenança, tot plegat 

per garantir la convivència. La 
Policia Local s’encarrega de pla-
nifi car el treball diari dels agents 
de carrer, que cada dia visiten un 
barri i informen el veïnat sobre 
la nova norma de civisme.

Accions previstes. La campanya 
que veurà la llum més aviat serà 
una dedicada als nivells de so-
rolls permesos i, paral·lelament, 
es continuarà incidint en la ti-
nença responsable d’animals. 
La Policia Local ha tramitat 30 
denúncies sobre aquesta norma, 
perquè els propietaris portaven 
els animals sense lligar o bé per 
no recollir els excrements. Les in-
fraccions que tramiten els agents 
passen a la Regidoria de Salut 
Pública i Consum, que s’encar-
rega de verifi car que el propietari 
té en regla els papers de l’animal. 
En cas que es detecti alguna altra 
irregularitat, també pot ser mo-
tiu de sanció. 
Censar un animal de companyia 
a l’Ajuntament és obligatori. Per 
fer-ho, els propietaris han de pre-
sentar a Salut Pública i Consum 
la targeta sanitària i la identifi ca-
ció del gos, que s’obté a través 
del veterinari. En el cas de les 
races considerades perilloses, 
l’amo o la persona que acostumi 
a passejar l’animal han de sol-
licitar a l’Ajuntament una llicèn-
cia. Tots els animals han d’anar 
pel carrer lligats i els perillosos, 
a més, han de portar morrió. Les 
multes per no complir aquests 
requisits oscil·len entre els 100 i 
els 300 euros.

Les denúncies més 
comunes s’han tramitat 
per deixar materials 
fora dels contenidors o 
bé per excés de soroll 

Silvia Díaz | Redacció

Una part important de les infraccions denunciades fi ns ara està relacionada amb l’ús incorrecte dels contenidors d’escombraries | SANTI ROMERO

Una trentena de 
persones ha estat 
multada per incomplir 
l’ordenança municipal 
de tinença d’animals

l’entrevista

“Espero que les infraccions es facin per manca d’informació i no per desídia”

Quines són les actituds incíviques 
més comunes?
Les relacionades amb els conteni-
dors, que sovint apareixen envol-
tats de mobles o estris que la gent 
hi deixa al costat que, a més de 
suposar una infracció, difi culten la 
feina de les persones que volen fer 
bé la recollida d’escombraries. Hi 
ha un servei de recollida de mobles 
i trucant al 935 641 247, la Briga-
da va al domicili del sol·licitant el 
matí següent de rebre la trucada. 
També registrem infraccions per 

superar els límits de sorolls perme-
sos, especialment en ciclomotors.
I sobre la tinença d’animals?
Les denúncies més habituals s’im-
posen perquè els propietaris no 
passegen el gos lligat o bé perquè 
no el porten a que faci les defe-
cacions als espais habilitats. La 
situació es pot agreujar quan les 
multes de la Policia Local passen 
al Departament de Salut Pública, 
que comprova si l’animal està ben 
censat. En cas contrari, la sanció 
és molt més elevada que la que 
imposen els agents. 
L’incivisme és conseqüència de la 
manca d’informació sobre els ser-
veis o de la deixadesa?
Vull pensar que la gent no té la in-
formació adequada perquè, si ens 

enfrontem a actituds de desídia, ho 
tindrem molt més difícil per eradi-
car les infraccions.
En quin sentit es faran les pròxi-
mes campanyes de consciencia-
ció ciutadana?
La més immediata serà sobre els lí-
mits de soroll permesos, no només 
en el cas de les emissions dels ve-
hicles sinó també els relacionats 
amb la convivència ciutadana. 
Amb l’arribada del bon temps, 
les terrasses dels bars obren fi ns a 
més tard i aquesta estona de lleure 
s’ha de compatibilitzar amb el des-
cans del veïnat. També engegarem 
noves actuacions sobre la tinença 
responsable d’animals de compa-
nyia, recordant els requisits per 
censar les mascotes | SD

<<

M. Carmen 
Porro (PSC)
Presidenta de 
l’Àrea Interna
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>Notícies Millores a la plaça 
Nicaragua motivades per 
les queixes veïnals. PÀG. 11

Entrevista amb la 
regidora de Cultura,
Amèlia Morral. PÀG. 8

FUTUR DE LA CIMENTERA

Desenes d’al·legacions i 6.000 signatures contra 
la resolució de la Generalitat favorable a Lafarge 
Els representants dels treballadors es reuneixen amb l’alcalde per demanar-li que abandoni la idea del trasllat entenent que suposaria el tancament de la planta

La Plataforma Antiincineració 
i el col·lectiu Aire Net de Sant 
Feliu de Llobregat van lliurar 
conjuntament el 9 d’abril al De-
partament de Medi Ambient i 
Habitatge les més de 10.000 sig-
natures ciutadanes que ambdós 
grups han recollit per evitar que 
a les cimenteres Lafarge i Cemex 
es facin servir llots de depurado-
ra com a combustible. Un dia 
després, el 10 d’abril, el col·lectiu 
local va entrar a l’Ajuntament les 
més de 6.000 fi rmes que s’han 
obtingut a Montcada.
El Grup de Medi Ambient-Eco-
logistes en Acció, amb el suport 
de 14 entitats més, també ha pre-
sentat 45 al·legacions que s’han 
fet arribar a Medi Ambient i Ha-
bitatge i al Departament de Salut 
reclamant el trasllat de la cimen-
tera per les conseqüències nega-
tives que té per a la població. El 
Grup, així mateix, considera que 
l’Ajuntament no hauria d’haver 
presentat l’informe tècnic favo-
rable sol·licitat per la cimentera, 
ja que, segons afi rma “no com-
pleix la normativa municipal 
quant a sorolls”. 

Informe i escrit municipal. Tots 
els grups municipals de l’Ajun-
tament, a excepció d’ICV-EUiA, 
van presentar el 8 d’abril a la Ge-
neralitat un document reclamant 
obrir el debat sobre el trasllat de 
la cimentera Lafarge. L’escrit, 
signat pel PSC, CiU, PPC i Es-
querra, acompanya un informe 
en què els tècnics municipals 
donen el vistiplau a l’expedient 
d’adequació sol·licitat per la fà-
brica, ja que compleix amb la 
normativa local quant a olors i 
sistema de sanejament. 
Hi ha, però, un punt, d’incom-
pliment, el referit al volum de 
sorolls, motiu pel qual ICV-
EUiA va decidir no signar el do-

cument. “És incongruent que 
l’Ajuntament emeti un infor-
me tècnic favorable dient alho-
ra que Lafarge no ha superat 
la prova de sorolls”, ha declarat 
el portaveu de la coalició, Josep 
M. González.
El text acordat incorpora algunes 
aportacions de l’oposició i també 
de la Plataforma Antiincineració, 
com una menció a la moció que 
tots els grups van aprovar al Ple 
contra la incineració al 1999, així 
com del text aprovat pels grups 
municipals al gener d’enguany. 

Arguments a favor del text. “El 
nou redactat continua instant 
la Generalitat a obrir el debat 
sobre el trasllat de Lafarge i re-
corda que hi ha molts dubtes 
sobre l’ús de llots com a com-
bustible” ha explicat el portaveu 
socialista, Jordi Climent. Tam-
bé des del govern,  Joan Carles 
Paredes (CiU) ha lloat la tasca 
dels tècnics municipals que han 
redactat l’informe enviat a la Ge-
neralitat i ha recordat que “les 
qüestions més polèmiques les 
ha de resoldre la Generalitat, 
que és qui té les competències 
al respecte”. 
En nom del PPC, la portaveu, 
Eva García, ha dit que dóna su-
port al text perquè l’han consen-
suat la majoria de grups i perquè 
és una mesura de pressió contra 
la incineració. “Tot i això, crec 
que la Generalitat ja té una de-
cisió presa sobre aquest tema”, 
ha puntualitzat l’edil.
La portaveu d’Esquerra, Marta 
Aguilar, ha indicat que el seu 
grup dóna suport al text però ha 
matisat que el document enviat a 
la Generalitat diu que al 1999 el 
Ple va demanar excloure l’ús de 
biomassa com a combustible a la 
cimentera, quan, segons Esquer-
ra, “el que es va aprovar en 
aquell moment va ser que el 
forn de Lafarge no incinerés”.

La Plataforma i el 
col·lectiu Aire Net de 
Sant Feliu recullen 
més de 10.000 
signatures contra la 
crema de llots

Pilar Abián i Silvia Díaz | Can Sant Joan

El debat sobre el possible trasllat 
de Lafarge ha motivat que, tant la 
direcció com el comitè d’empresa 
de la cimentera, hagin demanat al 
Consistori que abandoni aquesta 
idea perquè consideren que un canvi 
d’ubicació signifi caria el tancament 
de la planta de Can Sant Joan i la 
pèrdua de 200 llocs de feina. 
Els representants dels treballadors 
van mostrar la seva preocupació a 

l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
i al president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC), en 
una reunió celebrada el 8 d’abril. 
“El trasllat és igual al tancament, 
perquè les cimenteres compten amb 
una enginyeria molt complexa que fa 
difícil desplaçar-les”, ha subratllat 
Conchi Jiménez, presidenta del 
comitè d’empresa de Lafarge. 
L’alcalde va puntualitzar als em-

pleats que el trasllat del que parla 
el Consistori “és a llarg termini i 
consensuat amb l’empresa”. 
Els treballadors també han mostrat el 
seu suport a l’activitat de l’empresa 
i afirmen que durant els més de 
90 anys que la cimentera porta a 
Montcada ha contribuït al benestar 
econòmic del municipi i sempre s’ha 
respectat estrictament la legislació 
ambiental | SD

L’alcalde assegura als treballadors que el trasllat es pactarà amb l’empresa

l’apunt

Tots els grups locals,  
excepte ICV-EUiA,  
signen un text conjunt 
i avalen l’informe fet 
pels tècnics municipals La Plataforma no descarta iniciar 

accions legals contra la cimentera
El col·lectiu assegura que farà servir la via judicial per evitar que es cremin llots a la fàbrica

La Plataforma Antiincineració 
confi a que la Generalitat respon-
gui favorablement les al·legacions 
que ha presentat al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge. En 
cas contrari, el col·lectiu assegura 
que farà servir la via judicial per 
evitar que la cimentera utilitzi 
llots de depuradora com a com-
bustible, sota la premissa que són 
contaminants i perjudicials per a 
la salut. 
La Plataforma compta amb l’as-
sessorament de l’advocat espe-
cialista en medi ambient Albert 
Calduch, qui el 4 d’abril, acom-

panyat del president de l’AV de 
Can Sant Joan, José Luis Cone-
jero, va presentar les al·legacions 
que consten de 18 punts i con-
clouen amb què Lafarge s’ha de 
traslladar perquè no compleix 
amb la normativa mediambien-
tal. Segons Calduch, l’empresa 
va iniciar l’expedient de resolució 
ambiental fora de termini, atès 
que la Llei aprovada l’any 1998 
fi xava que acabava l’1 de gener 
del 2007. “Aquest –va dir– és un 
cas d’il·legalitat fl agrant”.  
Altres qüestions denunciables 
que la Plataforma fa constar en 
les seves al·legacions són la proxi-

mitat de la fàbrica al nucli urbà –a 
menys de 200 metres–; la manca 
d’informes preceptius que hauria 
d’haver presentat la fi rma i que 
no són a l’expedient, i l’ús de 
llots de depuradora com a com-
bustible quan aquest residu està 
considerat com a “especial” per 
la seva perillositat.
En el moment de tancar aquesta 
edició, el col·lectiu també ha anun-
ciat que presentarà al·legacions 
contra la resolució de la Gene-
ralitat favorable a la sol·licitud 
d’activitat extractiva presentada 
per Lafarge aquest estiu i sobre la 
qual ja va al·legar al setembre.

Pilar Abián | Can Sant Joan

José Luis Conejero, a l’esquerra, amb l’advocat de la Plataforma, Albert Calduch, des d’una terrassa del carrer Reixagó |  PILAR ABIÁN
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CAN SANT JOAN

El Tribunal Superior de Justícia ordena 
la reobertura del dipòsit de ferralla
L’Ajuntament confi a que en el termini d’un mes la instal·lació, situada al costat de l’estació de tren, quedi defi nitivament tancada

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha orde-
nat que l’Ajuntament aixequi el 
precinte del polèmic dipòsit de 
ferralla de Can Sant Joan fi ns que 
no hi hagi un dictamen respec-
te el recurs de súplica presentat 
per l’empresa propietària, Tray-
mas, tràmit que es podria resol-
dre en el termini d’un mes. La 
instal·lació va ser tancada el 7 de 
març pel Consistori després que 
la Generalitat li denegués la lli-
cència medi ambiental sol·licitada 
i ha estat tancada durant quatre 
setmanes.

Decepció veïnal. La decisió del 
TSJC ha fet ajornar la festa pre-
parada per l’AV per al 5 d’abril. 
L’entitat havia convocat una 
botifarrada popular per cele-
brar el precinte del dipòsit, una 
instal·lació que ha motivat nom-
broses protestes ciutadanes a cau-
sa de l’impacte visual, els sorolls 

i l’excés de trànsit derivats de 
l’activitat. En comptes del dinar 
popular, l’AV va optar per fer 
una assemblea informativa en 
què el president de l’entitat, José 
Luis Conejero, va explicar quin 
és el nou escenari que s’obre a 
partir d’ara. “Esperarem que la 
Justícia es pronunciï aviat per 

poder celebrar el tancament 
defi nitiu”, va dir el representant 
de l’associació, sense amagar la 
decepció que la decisió del TSJC 
ha causat entre els veïns. 
No obstant això, des de l’Ajun-
tament el missatge és optimista. 
“Confi em que en un mes ja hi 
hagi una resolució judicial i el 

dipòsit tanqui portes per sempre 
més”, ha manifestat el president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Jordi Climent (PSC) qui, d’altra 
banda, ha agraït la col·laboració 
de Traymas en comprometre’s a 
ajornar la reobertura fi ns al 14 
d’abril en comptes del dia 7, quan 
es va aixecar el precinte.

Pilar Abián | Redacció

Declaració 
conjunta dels 
alcaldes contra 
la sequera

Trenta-tres ajuntaments de l’Àrea 
Metropolitana, entre ells el de 
Montcada i Reixac, han signat 
una declaració en què demanen 
“mesures efectives” als governs 
català i espanyol per assegurar 
l’abastament d’aigua. En l’escrit 
asseguren que els ajuntaments 
donaran suport a totes les accions 
per evitar les restriccions sense 
apostar per cap de les mesures 
que hi ha sobre la taula per acon-
seguir-ho. CiU va deixar clar que, 
tot i avalar el document, la seva 
formació no està d’acord amb el 
transvasament del Segre.

Reducció del consum. Els alcaldes 
no es pronuncien sobre cap de 
les solucions que hi ha, a hores 
d’ara, damunt la taula per assegu-
rar l’ús d’aigua potable. L’alcalde 
de Barcelona, Jordi Hereu (PSC), 
ha dit que el consens polític és 
imprescindible per garantir-ne 
l’abastament. Els ajuntaments han 
agraït la responsabilitat de la ciuta-
dania, que ha continuat disminuint 
el consum fi ns arribar als 109 litres 
de mitjana per habitant i dia.

Pilar Abián | Redacció

El 16 d’abril, tot i la reobertura de la instal·lació, l’activitat a la planta de ferralla de Can Sant Joan era pràcticament nul·la |  SANTI ROMERO
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L’Ajuntament tramita l’ajut al
pagament del lloguer d’habitatges
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MAS DURAN

La mediació de l’Ajuntament propicia que s’accelerin les reparacions reclamades pels propietaris

L’Impsòl farà obres al bloc de 
pisos del passeig Sant Jordi

Augmentar l’oferta de pisos de 
lloguer i promoure la rehabili-
tació d’edifi cis antics són dues 
de les conclusions del taller 
participatiu per a joves que es 
va fer el 10 d’abril a la Casa 
de la Vila, organitzat per la Re-
gidoria d’Habitatge. Al taller 
es van convidar per carta 400 
joves del municipi d’entre 22 i 
35 anys, encara que només una 
desena va respondre a la crida. 
L’objectiu de la convocatòria era 
presentar als joves el Pla Local 
d’Habitatge (PLH) i recollir les 
seves aportacions. “És molt 
im por tant copçar l’opinió 
d’a quest col·lectiu ”, va dir la 
re gi dora responsable del Depar-
tament, Eva Gonzalo (PSC).

Anàlisi. El PLH és un docu-
ment que, a hores d’ara, està 
elaborant l’Ajuntament amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i que té com a objec-
tiu resoldre els problemes rela-
cionats amb l’habitatge a l’àmbit 
municipal. La primera part de 
l’estudi analitza i defi neix la si-

tuació actual, determina uns cri-
teris d’evolució i proposa les ac-
tuacions a desenvolupar. Entre 
les conclusions d’aquesta anàlisi 
destaca que el nivell de renda a 
la localitat és baix, mentre que 
el preu de l’habitatge és elevat. 
D’altra banda, l’oferta de lloguer 
és escassa i el parc immobiliari és 
majoritàriament antic, de mane-
ra que es fa necessari promoure 
polítiques de rehabilitació. 
També apareix com a punt des-
tacat que el 40% de la població 
que necessita un habitatge el for-
men col·lectius amb pocs recur-
sos econòmics, com ara joves, 
immigrants i famílies monopa-
rentals.
L’Ajuntament està elaborant 
el PLH amb la perspectiva de 
preveure quina serà la situació 
del sector immobiliari des d’ara 
i fi ns al 2012 i fer polítiques 
d’actuació d’acord amb les ne-
cessitats i les demandes de la po-
blació. Entre els objectius fi xats 
hi ha la rehabilitació d’edifi cis, 
la promoció de nous habitatges 
i, principalment, l’augment de 
l’oferta de pisos de lloguer. 

L’Institut Metropolità de Promo-
ció del Sòl i Gestió Patrimonial 
(Impsòl) s’ha compromès a do-
nar solució a les defi ciències que 
presenta un del immobles que ha 
construït a Mas Duran, concreta-
ment al passeig de Sant Jordi, 65. 
Es tracta d’un edifi ci de color verd 
que es diferencia de la resta de 
pisos protegits de la promoció de 
l’ens metropolità pel seu peculiar 
disseny, seguint l’estètica d’un bloc 
d’apartaments. Algunes de les zo-
nes 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 portes. 
Els propietaris van trametre les se-
ves queixes a la Regidoria d’Habi-
tatge de l’Ajuntament ara fa un mes 
i, des de l’administració local, s’ha 

actuat com a intermediari davant 
l’Impsòl aconseguint que les obres 
es facin amb celeritat. “El compro-
mís és que es licitin aquest mes 
per tal que comencin al maig”, 
va dir la regidora d’Habitatge, Eva 
Gonzalo (PSC), després de reunir-
se el 9 d’abril, acompanyada de la 
gerent de Montcada Òptima, Car-
me Bastida, amb representants de 
l’ens metropolità.

Actuacions previstes. L’Impsòl 
s’ha compromès, entre d’altres 
mesures, a fer obres als replans 
d’accés als habitatges ja que, en 
ser totalment oberts a l’exterior, 
no tenen cap tipus de protecció 
davant les inclemències metereo-
lògiques. També es repararan les 
tapetes i les portes malmeses per 
aquest motiu i es netejarà el pavi-
ment dels espais comuns.

Una altra actuació que es durà a 
terme serà la revisió de la instal-
lació de l’aigua per resoldre els 
problemes de pressió que tenen 
molts dels habitatges i la repara-
ció d’altres desperfectes detectats, 
com ara la fi xació de baranes.
El sistema de captació solar serà 
també revisat ja que, segons els 
tècnics municipals, perd aigua i 
alguns veïns no poden obrir les 
fi nestres de les seves cuines per la 
ubicació del dipòsit.
En nom dels veïns, el president 
de la comunitat, José Manuel 
Duran, ha manifestat la seva sa-
tisfacció per la rapidesa amb què 
l’Ajuntament ha actuat davant 
l’Impsòl. Els propietaris tenen 
previst reunir-se en breu amb la 
regidora per rebre informació so-
bre les obres que esperen s’iniciïn 
el més aviat possible. 

Pilar Abián | Redacció

El bloc de pisos de l’IMPSÒL es diferencia de la resta d’edifi cis de la promoció per la seva estètica exterior, semblant a un bloc d’apartaments  |  SILVIA DÍAZ

Els joves analitzen 
l’oferta d’habitatge en 
el marc del Pla Local
L’Ajuntament considera necessari potenciar els pisos de lloguer

Pilar Abián | Redacció

TALLER PARTICIPATIU

El taller participatiu es va fer el passat 10 d’abril a la Casa de la Vila |  RAFA JIMÉNEZ
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En venda. Casa a Palau Solità i Plegamans, 
zona molt tranquil·la. Té aparcament (dues 
places+1 traster), sala d’estar-menjador, 
cuina, 4 habitacions dobles, 3 banys i jardí. 
Amb aire condicionat i calefacció. Interessats 
trucar al 629 239 281 (Montse)
Se alquila apartamento en segunda línea de 
mar en Blanes (Los Pinos), a 100 metros de la 
playa, con habitación doble, comedor con sofá 
cama, baño completo, televisión y amplia terraza. 
Interesados llamar al teléfono 679504721.
Se vende piso en Montcada (Can Sant Joan), 
de particular a particular (abstenerse agencias). 
Finca seminueva de 65 m2, 3 habitaciones, cocina 
y baño seminuevos, suelo de parquet, carpintería 
de aluminio, puertas de roble, calefacción, aire 
acondicionado y totalmente exterior. Precio: 
213.000 euros (35,5 millones). Interesados llamar 
a Cristina, al teléfono 690 829 372.
Se alquila apartamento nuevo de 70 m2 en 
zona Miami-playa de Tarragona para los meses de 
verano. Dos habitaciones dobles, comedor, cocina 

equipada, terraza y zona ajardinada con piscina. 
Tlf: 676 712 859/ 935 708 389 (Manoli).
Se vende Ford Focus 1.800 Trend. 5 años. 
Precio: 6.500 euros. Interesados llamar al 
teléfono 687 366 072 (entre las 9h y las 13h).
Se traspasa carnicería en Montcada muy bien 
ubicada (centro) por motivos personales. Interesados 
llamar al teléfono 697 335 738 o al 935 753 971.
Oferta laboral. Se necesita ofi cial de 
peluquería. Tel. 935 643 939. 
En venta. Galloper Santamo. 7 plazas, gasolina 
2000, gris metalizado 80.000 km. Matrículado 
en el 2001. 4.000 euros Tel. 626 685 284.
Se traspasa. Cafetería junto mercado. 51.000 
eur. Pleno rendimiento. Tel. 935 651 604.
Es traspassa. Perruqueria a ple rendiment a 
Montcada. Tel. 93 564 52 08/665 65 97 84
Se vende. Peugeuot Partner con aire 
acondicionado elevalunas y cierre. A buen 
precio. Tel. 651 809 446.
Se vende. Ford Transit caja abierta. 2.000 
euros negociables. Tel. 666 032 009.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

ENTREVISTA A LA REGIDORA DE CULTURA

“La nova biblioteca-teatre i el Kursaal seran 
els dos grans referents de l’oferta cultural”
Amèlia Morral (CiU) anuncia que l’Ajuntament impulsarà el Centre d’Art Joan Capella, que esdevindrà el punt neuràlgic en l’àmbit de les arts plàstiques a Montcada

Promoure les festes i les tradicions 
locals i posar a l’abast de la ciuta-
dania una àmplia oferta cultural 
són els dos eixos principals de la 
política cultural del municipi. La 
seva responsable, Amèlia Morral 
(CiU), amb dos mandats d’expe-
riència –aquest és el tercer–, consi-
dera que la inauguració de la nova 
biblioteca i el nou teatre, al Pla d’en 
Coll, i el Kursaal, a Can Sant Joan, 
suposaran un pas important en la 
descentralització i l’increment de 
l’oferta cultural a Montcada. 

-Quan podrem gaudir del nou 
edifi ci de la biblioteca i del tea tre?
Quan estigui totalment condicio-
nat i llest per a l’obertura. Encara 
està pendent la col·locació del mo-
biliari, el trasllat del material de la 
biblioteca del centre i el condici-
onament de l’interior i l’exterior. 
L’edifi ci complirà amb escreix les 
expectatives dels ciutadans i serà 
un referent cultural a la comarca, 
però encara no podem fi xar la 
data d’inauguració 
Què passarà amb el local on 
està actualment la biblioteca del 
centre i amb l’Auditori?
Fa tres anys va sorgir una inqui-
etud ciutadana sobre el futur del 
primer espai. De moment, es con-
vertirà en una sala de lectura i, més 
endavant, valorarem la resposta de 

la gent i la conveniència de mante-
nir-lo o no. Pel que fa a l’Auditori, 
hi haurà un període en què con-
viurà amb el nou teatre, amb una 
programació més reduïda, fi ns que 

decidim el seu futur. L’únic que te-
nim clar és que continuarà sent un 
equipament cultural. 
-El Kursaal és l’altre equipament 
pendent d’inauguració.

Acabem d’adjudicar les butaques 
de la sala polivalent del centre i 
tenim la previsió d’inaugurar-lo a 
fi nal de juny, coincidint amb la Fes-
ta Major de Can Sant Joan. El Kur-
saal ens permetrà recuperar l’espai 
que havíem perdut quan es va 
reformar el Casal Ramon Balsalo-
bre. Quan entri en funcionament, 
els cursos i tallers que organitzem 
formaran part de la programació  
que oferim anualment. Pel que fa a 
la sala de teatre del Kursaal, també 
s’hi faran espectacles de forma con-
junta amb el nou teatre. D’aquesta 
manera aconseguirem descentra-
litzar l’oferta cultural, creant dos 
referents importants, un al centre i 
l’altre, a Can Sant Joan. 

La Fundació Joan Capella ja ha 
començat a treballar. Quin és el 
màxim repte a partir d’ara?
A banda de deixar-nos el seu 
llegat amb el compromís de di-
vulgar i mantenir unida la seva 
obra, un dels desitjos de Cape-
lla era que hi hagués un Centre 
d’Art a Montada que fos un re-

ferent al municipi en l’àmbit de 
les arts plàstiques, especialment la 
pintura. En aquest centre no no-
més s’exposaria l’obra de Capella 
sinó que també es farien cursos i 
xerrades. Estem treballant en el 
projecte, però encara no tenim la 
ubicació defi nitiva.
-I què passarà amb el fons de 
Juan Ramón Masoliver?
La part més valuosa d’aquest fons, 
que és la correspondència que 
l’erudit va mantenir amb intel-
lectuals d’arreu del món, es podrà 
consultar a la nova biblioteca i 
serà d’accés restringit als estudio-
sos. Gràcies a un conveni amb la 
Diputació, també es podrà consul-
tar en xarxa des de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
-A més dels grans projectes, Cul-
tura té cura especialment de l’or-
ganització de les festes locals.
A més dels cursos i tallers i les ex-
posicions, una part important de 
la nostra feina és organitzar cada 
any la Cavalcada de Reis, el Car-
naval, els Tres Tombs, Sant Jordi, 
el Dia Internacional de la Dansa i 
l’acte festiu per excel·lència, la Fes-
ta Major. Aquestes celebra cions 
compten amb la col·laboració 
imprescindible d’un gran nombre 
de grups i entitats. També voldria 
destacar la feina del Museu Mu-
nicipal, les biblioteques i el Servei 
Local de Català.

Amèlia Morral (CiU), a les escales principals de la Casa de la Vila |  SANTI ROMERO

Laura Grau | Montcada

“El Kursaal ens 
permetrà recuperar 
l’espai que havíem 
perdut quan es va 
reformar el Balsalobre”
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L’Ajuntament facilitarà l’accés als pisos 
protegits a persones amb pocs recursos

El conseller delegat de l’empresa 
pública Adigsa, Frederic Linares, 
i l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), van signar el 2 d’abril un 
conveni per establir de manera 
consesuada unes normes particu-
lars per a l’adjudicació dels pisos 
que la societat de la Generalitat 
té a Montcada o estan encara en 
construcció. Es tracta d’un docu-
ment que estableix els criteris per 
tal que les persones que puguin 
tenir accés a les vivendes prote-
gides que construeix l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl) i gestiona 
Adigsa siguin les que ho tenen 
més difícil a l’hora d’aconseguir 
un habitatge digne.

El referent serà l’Ajuntament. A 
partir d’ara serà el Consistori 
l’administració de referència per a 
totes aquelles persones que volen 
adjudicar-se un pis gestionat per 
Adigsa, la majoria dels quals, ara 
per ara,  són de lloguer. L’Ofi cina 
Local d’Habitatge s’encarregarà 
de confeccionar un registre de 

persones interessades, que tindrà 
vigència durant dos anys. “Amb 
aquest acord pretenem facilitar 
l’accés a un habitatge als ciuta-
dans de Montcada que tenen 
més difi cultats per obtenir-ne”, 
ha indicat Linares. L’Incasòl ha 
construït a Montcada 291 pisos 
al llarg dels anys. A aquesta xifra 

s’hauran d’afegir els 42 en règim 
de lloguer per a joves que, ara 
per ara, s’estan aixecant a Mas 
Duran i que, segons va explicar 
Linares, estaran enllestits durant 
el darrer trimestre de l’any. L’altra 
promoció de 92 habitatges en rè-
gim de lloguer general encara no 
s’ha començat a construir.

Silvia Díaz | Montcada

Linares, a l’esquerra, signa el conveni amb l’alcalde en presència de la regidora, a la dreta |  AJUNTAMENT

La promoció de 42 habitatges de lloguer jove de l’Incasòl estarà enllestida al darrer trimestre de l’any

en 2 minuts...

> Visita institucional a l’Ecoparc 2
Membres del govern municipal i de l’Ajuntament de Santa Perpè-
tua de Mogoda van visitar l’11 d’abril l’Ecoparc 2, situat a Can Ca-
banyes, la planta de tractament de residus que va ser inaugurada 
ofi cialment ara fa tres anys. La comitiva estava encapçalada per 
l’alcalde montcadenc, César Arrizabalaga (PSC) i el seu homònim al 
municipi veí, Manuel Ruiz (PSC). Els representants municipals van 
assistir a una explicació tècnica sobre el funcionament de l’Ecoparc, 
a càrrec del director de la planta, Javier Cerezo i tot seguit, van rea-
litzar una visita a les seves instal·lacions acompanyats del gerent de 
l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, Carles Conill | PA

CONVENI AMB ADIGSA

> Marxa per preservar el parc de Collserola
Més d’un miler de persones va participar el 13 d’abril en una mar-
xa popular convocada per la Plataforma Cívica per a la Defensa 
de Collserola per preservar aquest espai natural i instar les admi-
nistracions perquè aturin la urbanització de la zona, de prop de 
8.000 hectàrees de superfície. La marxa reivindicativa va sortir de 
diversos punts del Barcelonès, Vallès Occidental i el Baix Llobregat 
i va arribar al Parc del Tibidabo. L’entitat ecologista ha denunciat la 
contradicció de les administracions que, d’una banda, defensen el 
Parc Natural, i de l’altra, reclamen més infraestructures | SD

> Explicacions de la fallida elèctrica del març
Endesa i Red Eléctrica España hauran de donar explicacions de-
tallades en breu, per ordre de la Comissió Nacional de l’Energia, 
sobre l’incident que el 5 de març passat va afectar la xarxa elèctri-
ca de bona part dels edifi cis de Can Sant Joan i de barris propers 
de Barcelona. L’incident el va provocar l’operari d’una obra que, 
amb una excavadora, va afectar la xarxa elèctrica del carrer de 
Barcelona on estava treballant. Aquesta avaria va provocar una 
sèrie de despropòsits, entre ells, la caiguda d’un cable de mitja 
tensió damunt d’un dels rails del tren entre els estacions de Sant 
Andreu Arenal i Montcada Bifurcació. Durant més de tres hores, 
les línies de Rodalies van deixar de funcionar | SD
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L’AV del barri mostra als veïns els plànols amb les actuacions 
previstes per millorar la seguretat i ampliar la zona de jocs

L’Ajuntament proposa 
fer canvis atenent
les queixes veïnals

L’AV de Can Sant Joan recollirà 
durant els propers dies els sugge-
riments dels veïns a la proposta 
de remodelació de la plaça Nica-
ragua que ha fet l’Ajuntament, en 
resposta al miler de signatures pre-
sentades al gener per l’entitat veï-
nal. Les aportacions que s’obtin-
guin es trametran posteriorment al 
Consistori.

Proposta municipal. Els canvis 
principals afecten l’espai de to-
bogans i escales que desemboca 
en una zona de pas. Segons la 
proposta municipal, aquests ele-
ments, així com les estructures 
de ciment que es troben a nivell 
del terra, al passatge Reixagó, 
se suprimiran i es tranformaran 
en una zona ajardinada. També 
s’eliminarà el tobogan que hi ha 
proper al carrer de la Font. 

Altres modifi cacions previstes 
són la substitució de la font per 
una altra de funcionament més 
senzill i l’ampliació de la zona in-
fantil, que es tancarà perimetral-
ment amb baranes de fusta.

Plànols disponibles. Els plànols 
amb les propostes de millora per 
a la plaça Nicaragua es troben en 
mans de l’AV i l’AMPA del CEIP 
El Viver perquè puguin ser con-
sultats pels veïns que ho desitgin. 
“Volem que la plaça sigui el 
més funcional i segura possi-
ble i respongui a les necessitats 
del veïnat”, ha dit el president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Jordi Climent (PSC). L’actuació 
anirà a càrrec de la Mancomuni-
tat de Municipis de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, que va 
executar la primera reforma de 
l’espai acabada ara fa un any.

Pilar Abián | Can Sant Joan

PLAÇA NICARAGUA

Vista panoràmica actual de la plaça Nicaragua que s’adaptarà a les peticions formulades pel veïnat de Can Sant Joan  | PILAR ABIÁN

> Noves zones de lleure a Mas Duran
Mas Duran compta amb tres nous espais de lleure, dues noves zones ver-
des de 800 m2 i la plaça de la Segona República –a la imatge. Les obres 
d’urbanització han anat a càrrec de la Junta de Compensació d’aquest sector 
i han consistit a ajardinar dues petites places situades entre els carrers Joan 
Miró, Consell de Cent i el camí antic de Sant Cugat, on s’han col·locat bancs, 
fonts i un paviment de sauló. La plaça de la Segona República està ubicada al 
carrer Joan Miró, on comença el passeig central del parc de la Llacuna | SD

Inspecció municipal 
als sorrals dels parcs

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum va engegar el 3 d’abril 
la campanya d’inspecció i re-
collida de mostres de la tren-
tena de sorreres d’àrees de joc 
d’esbarjo infantil en parcs pú-
blics i patis escolars que hi ha 
al municipi. L’objectiu és ana-
litzar la qualitat de les zones. 
També es recullen mostres per 
poder determinar els valors de 
certs paràmetres indicadors de 
l’estat de salubritat de la sorrera 
de l’àrea de joc | SD

SILVIA DÍAZ

l’apunt
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NOVES INFRAESTRUCTURES

L’Ajuntament ha dit que estudiarà amb detall aquest projecte per l’envergadura de les obres

La Generalitat destinarà 119 mi-
lions d’euros a la construcció d’un 
carril per a autobusos i vehicles 
d’alta ocupació (VAO) a l’auto-
pista C-58, que en un tram de 
6,7 quilòmetres enllaçarà Ripollet 
amb el Nus de la Trinitat (Barce-
lona), travessant Montcada. L’ac-
tuació forma part del pla d’inver-
sions de l’empresa pública Túnels i 
Accessos de Barcelona (TABASA) 
per als pròxims sis anys. L’objectiu 
d’aquest vial és donar impuls al 
transport públic col·lectiu.
Tabasa ja ha licitat el projecte del 
nou carril bus a la C-58 entre Ri-
pollet i l’avinguda Meridiana, que 
preveu la construcció d’una via 

addicional de la C-58, ubicada a la 
mitjana de l’autopista en gairebé tot 
el tram. L’obra tindrà un termini 
de construcció d’uns 3 anys i po-
dria començar a la tardor. “Des de 
l’Ajuntament estudiarem al detall 
en què consisteix aquest projecte 
perquè es de gran envergadura 
i hi ha previstes actuacions de 
molta complexitat”, ha explicat el 
president de l’Àrea de Política Terri-
torial, Jordi Climent (PSC).

Característiques de l’obra. Aquesta 
nova via, que serà segregada res-
pecte les actuals calçades de l’auto-
pista C-58, tindrà dos carrils, tots 
dos en el mateix sentit, encara que 
seran reversibles i es podran utilit-

zar en sentit Barcelona i en sentit 
Vallès, d’acord amb les necessitat 
concretes de mobilitat. 
L’enllaç de Ripollet es formarà a 
partir d’una estructura elevada a 
la que es podrà accedir en direcció 
Barcelona des de la mateixa auto-
pista i des de l’exterior del mu-
nicipi veí. A Montcada es faran 
dos viaductes, un per cada sentit. 
Per tal de construir el nou carril 
bus-VAO es formarà un viaducte 
sostingut sobre pilars de ciment al 
mig dels dos existents, de 500 me-
tres de longitud i en direcció Bar-
celona que fi nalitzarà sobre una 
estructura en pèrgola per superar 
l’autopista C-33 i la línia de tren 
Barcelona-Vic. 

Silvia Díaz | Redacció

Imatge virtual facilitada per la Generalitat sobre com quedarà l’autopista en el tram comprès entre Terra Nostra i Can Cuiàs  | PTOP

El carril bus de la C-58 passarà per 
Montcada a través d’un viaducte

en 2 minuts...

Una dona de 37 anys va resultar ferida greu en caure el 8 d’abril, 
a les 17h, des d’una l’alçada de més de tres metres a la llera del 
riu Ripoll, justament on hi ha el pont de la C-17, al carrer Mossèn 
Joaquim Castellví. Segons va informar la Policia Local, en els moments 
dels fets la dona anava des de la Font Pudenta en direcció al Pla d’en 
Coll acompanyada de la seva parella. Just en arribar al túnel sota la 
carretera, la dona va pujar pel terraplè que hi ha al marge esquerra 
i va caure a la llera del riu. La ferida va ser rescatada per la policia i 
personal sanitari | PA

> Caiguda d’una dona a la llera del Ripoll

> Cremen una autocaravana a Terra Nostra
Una autocaravana aparcada al carrer Santes Creus de Terra Nostra va 
quedar completament calcinada la matinada del 6 d’abril en una acció 
vandàlica. A conseqüència del foc es va cremar un arbre de la plaça del 
Poble, així com una columna d’informació i també van resultar afecta-
des per les fl ames les persianes d’una empresa d’informàtica davant de 
la qual estava aparcat el vehicle | PA

> Denúncia per agressió a un jove magrebí
Els Mossos d’Esquadra són a l’espera de rebre la decisió judicial respecte 
a una possible agressió que uns vigilants de seguretat de Renfe podrien 
haver fet contra un jove d’origen magrebí. Els fets van ocórrer el 5 d’abril a 
les 23h, a l’alçada de l’estació de Manresa de Montcada, dins d’un comboi 
de la línia C-4 que anava en direcció Barcelona. Un testimoni va denunciar 
davant dels agents autonòmics que una desena treballadors de seguretat 
es van dirigir presumptament a un jove d’uns 20 anys, al qual van donar 
cops de peu a la mateixa vegada que li proferien crits racistes | SD

> Baranes de protecció a Mossèn Castellví
L’Ajuntament ha instal·lat noves baranes sota el pont de la C-17, al car-
rer Mn. Joaquim Castellví, com a mesura de protecció per als vianants 
davant de la circulació de vehicles. Aquesta mateixa actuació també s’ha 
dut a terme al pont del carrer Quarters. En ambdós punts les voreres són 
estretes i les noves tanques contribueixen a millorar la seguretat | LR

Cementiri de Collserola

Barcelona

Sabadell

la Ferreria

Turó de Montcada

N-150

Terra Nostra

Can Cuiàs
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Una vintena de joves recondueix el 
futur professional al Tastets d’Ofi cis
El programa dóna assessorament als participants sobre la millor sortida laboral o formativa

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Trobada entre la Pimec i l’Ajuntament
La patronal comarcal dóna suport als nous emprenedors i a les iniciatives locals

Donar suport als nous empre-
nedors, a les iniciatives locals de 
gestió dels polígons industrials i a 
la promoció de l’associacionisme 
empresarial són els principals ob-
jectius de la campanya que està 
duent a terme patronal de les petites 
i mitjanes empreses, PIMEC, del 
Vallès Occidental. En les darreres 
setmanes el president i el vicepresi-
dent de l’organització, Martí Puig 
i Carles Gironès respectivament, 
s’han reunit amb els responsables 
dels ajuntaments de la comarca, 
entre ells l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), i el regidor de Pro-
moció Econòmica, Joan Carles Pa-

redes (CiU), als quals van visitar 
l’1 d’abril. Durant la trobada, els 
dirigents de la PIMEC van mani-
festar la intenció d’establir projec-
tes de col·laboració per a la promo-
ció econòmica de la comarca i en 

particular, de la ciutat. En aquesta 
línia, es vol impulsar el transport 
col·lectiu, com a mecanisme per 
millorar els accessos als centres la-
borals i també els cursos de forma-
ció per a treballadors.

Pilar Abián | Redacció

ADIMIR vol 
insertar els 
discapacitats 
al món laboral

Martí Puig i Carles Gironès amb l’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica | PREMSA AJUNTAMENT

> El comerç urbà guanya clientela
SANTI ROMERO

L’associació Adimir vol fer un llis-
tat de persones amb discapacitats 
psíquiques, físiques i sensorials que 
estiguin disposades a treballar en 
una empresa del municipi. Un cop 
disposi d’aquestes dades, l’entitat 
farà una petició formal a Promoció 
Econòmica perquè contacti amb 
empreses interessades a contrac-
tar aquestes persones. “Això no 
és cap oferta de treball, sinó un 
primer pas per assolir un dels 
nostres objectius, que és la inser-
ció laboral de persones amb dis-
capacitats al món laboral de la 
nostra població”, ha explicat Ca-
rolina Ibáñez, d’Adimir. Les perso-
nes interessades poden fer arribar 
el seu currículum indicant també 
les tasques que poden realitzar a la 
Casa de la Vila o bé a l’adreça elec-
trònica adimir_@hotmail.com. Tam-
bé poden consultar el web adimir.
montcada.cat. El termini de recollida 
de dades acabarà el 5 de juny.

Pilar Abián | Redacció

La direcció territorial de Correus 
ha començat a fer medicions a 
l’ofi cina de distribució de Mont-
cada per detectar les possibles 
causes dels casos de lipoatròfi a 
que han sorgit entre la plantilla 
que treballa al nou edifi ci situ-
at al carrer Montiu, davant el 
CEIP El Turó. De moment hi ha 
dues treballadores diagnostica-
des ofi cialment i cinc més estan 
pendents de confi rmació. 
La lipoatròafi a és una malaltia 
que afecta el teixit gras subcuta-
ni, sobretot la part de les cuixes, i 
afecta majoritàriament les dones. 
La seva causa està associada a 
elements estructurals i ambien-
tals dels edifi cis, com la humitat, 
la temperatura i els materials de 
construcció. El delegat sindical 
d’UGT a l’ofi cina de Montcada, 
Juan Ramón Font, valora positi-
vament que Correus hagi iniciat la 
investigació, “tot i la tardança”.

Laura Grau | Redacció

Correus investiga 
la causa de la 
lipoatròafi a a la 
nova seu local

Una veintena de joves de Montca-
da i Reixac, d’entre 15 i 18 anys, 
han participat en la 4a edició del 
programa Tastets d’Ofi cis, que 
organitza Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament, amb el suport 
de la Regidoria de Joventut, amb 
l’objectiu d’orientar-los cap a una 
sortida educativa o laboral. 
Els Tastets d’Ofi cis s’adrecen als 
alumnes dels cinc instituts del 
municipi que no tenen defi nit el 
seu futur professional o educatiu. 
El programa pretén reconduir-
los cap a la millor sortida labo-
ral o formativa, sempre tenint en 
compte la necessitat d’una forma-
ció, ja sigui reglada o no. Els ofi -
cis que s’ha treballat al llarg del 
curs han estat els d’auxiliar admi-
nistratiu, electricitat, soldadura, 
mecànica, informàtica, educació 
infantil i auxiliar d’infermeria. 

Seguiment individualitzat. “Des de 
Promoció Econòmica es fa un se-
guiment individualitzat, durant 
un any, de cadascun dels alum-
nes participants en el programa, 
per tal d’orientar-los en el seu 
camí professional”, ha explicat 
el regidor responsable del departa-
ment, Joan Carles Paredes (CiU).

Durant aquest període s’orienta 
al jove tant si continua per la via 
formativa, orientant-li sobre les 
diferents opcions i intentant mi-
rar l’oferta educativa que millor 
s’adapta a les seves necessitats, 
com si pretén incorporar-se al món 
laboral, proporcionant-li tècniques 
de recerca de feina necessitats.

Un estudi sobre el comerç de proximitat a la comarca encarregat per la 
Cambra de Comerç de Sabadell constata que el nombre de consumi-
dors ha augmentat. Més de 2.000 persones dels municipis del Vallès 
Occidental, entre ells Montcada i Reixac, han participat en una enquesta 
sobre els seus hàbits de compra segons la qual el 43% dels entrevistats 
compra productes d’alimentació fresca a la botiga especialitzada enfront 
el 28% que ho fa al supermercat i el 17% que va als mercats municipals. 
També han guanyat adeptes els comerços de proximitat de productes 
per a la llar, el lleure i la cultura. L’estudi també constata que els usuaris 
valoren la varietat i l’oferta que troben a les botigues locals | LR

Silvia Díaz | Redacció

Un dels Tastets d’Ofi cis es va fer a l’Espai Jove Can Tauler | ROSA MOYA
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>Societat L’Equip Verd promou 
l’ús de carmanyoles a 
les escoles. PÀG. 18

Montcada ja disposa d’un Pla 
Director de Cooperació que de-
termina les línies de treball del 
Consistori fi ns al 2010 en matèria 
d’ajut al desenvolupament als països 
del Sud. El Pla va ser presen-
tat per Alfons Sancho, tècnic de 
l’Observatori de la Cooperació 
Descentralitzada Unió Europea-
Amèrica Llatina, el 12 d’abril a 
la Casa de la Vila, amb la pre-
sència de representants de l’ong 
Tazumal, les associacions d’im-
migrants del Marroc, Taarof bi 
Salam, i de l’Equador, l’ASERM, 
i l’Assemblea Local de Creu Roja 
Cerdanyola-Montcada-Ripollet. 
En l’àmbit dels agermanaments 
amb els municipis de Paz Centro 
(Nicaragua) i Nahulingo (El Sal-
vador), el document incideix en 
la necessitat d’enfortir les insti-
tucions d’aquests pobles i elabo-
rar conjuntament amb Tazumal 
i la seva contrapart, Cecade, un 
pla de treball que determini les 
prio ritats. 

Implicació del teixit associatiu. El 
Pla proposa potenciar les accions 
de cooperació amb aquells paï-
sos on hi hagi fl uxos migratoris 
importants amb Montcada, espe-

cialment el Marroc i l’Equador; 
redactar un programa de sensibi-
lització adreçat als centres cívics 
i a les escoles; establir un proto-
col d’actuació per respondre les 
emergències i estudiar la creació 
d’un Consell de Cooperació. 
Segons el regidor d’Integració, 
Cooperació i Solidaritat, Carlos 
Guijarro (PSC), “es tracta d’un 
document obert a les aporta-
cions de les entitats”. 
Va cloure l’acte l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), qui va afi r-
mar que “si els immigrants po-
guessin votar, els temes de co-
operació tindrien més atenció 
per part dels governs”.

PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ

El document determina les línies de 
treball del Consistori fi ns al 2010
El Pla proposa potenciar les accions de cooperació amb aquells països que tenen fl uxos migratoris importants amb Montcada

Prop de 90 entitats 
rebran una subvenció 
de l’Ajuntament. PÀG. 17

Laura Grau | Montcada

“Volem que sigui 
un Pla obert a les 
aportacions de la 
ciutadania”, diu Guijarro 

l’opinió

Rafael Alemán,
de Tazumal
“És un bona notícia 
que l’Ajuntament 
ha gi estructurat en 
un document la 
seva visió de la co-
operació i el camí 

que ha de seguir a partir d’ara. El 
Pla ens permetrà treballar de forma 
més planifi cada”.

“Ens permet treballar de 
forma més planifi cada”

Hassan El Idrissi, 
de Taarof bi 
Salam
“Creiem que serà 
una bona eina 
per treballar en 
temes de coope-
ració i ens ajudarà 

a orientar les nostres accions cap a 
fi nalitats més concretes amb criteris 
més clars”

“Ens ajudarà a orientar 
accions més concretes”

John Pérez, de 
l’ASERM
“Estem contents 
perquè el pla ens 
facilitarà assesso-
ra ment tècnic per 
a la preparació 
dels projectes que 

volem endegar a zones deprimides 
de l’Equador”.

“El Pla ens facilitarà 
assessorament tècnic”

César Martínez, 
de l’Assemblea 
de Creu Roja
“Considero que 
és un pla excel-
lent en el qual 
Creu Roja aboca-
rà tots els esfor-

ços que siguin necessaris, malgrat 
que no hi apareguem com una de 
les entitats estratègiques”.

“Hi abocarem tots els 
esforços necessaris”

La presentació del Pla Director 
de Cooperació va comptar amb 
la participació de l’expert en 
cooperació Jean Pierre Malé, que 
estudia les relacions que estableixen 
els països europeus amb les ciutats 
i regions de l’Amèrica Llatina. Malé 
va assenyalar que el fenomen 
de la cooperació descentralitzada 
“converteix per primera vegada 
als governs locals en actors de les 
relacions internacionals”. Així mateix, 
Malé va defensar els agermanaments 
com la via més efi caç per dur a terme 
projectes de cooperació, però sense 

caure en una relació asimètrica on un 
poble ric apadrina un poble pobre. 
“Això –segons Malé– només fa que 
perpetuar les relacions Nord-Sud 
clàssiques”. L’expert considera que 
els projectes no han de tenir només 
una visió assistencialista, sinó que 
sobretot han d’incidir en les causes 
dels fenòmens de la pobresa i en 
el reforçament de les institucions 
dels països receptors de l’ajuda. 
També va remarcar la necessitat 
d’aprofi tar la presència de col·lectius 
immigrants a la nostra societat a 
l’hora d’impulsar projectes | LG

L’expert Jean P. Malé aposta pels agermanaments
l’apunt

Visita institucional al Marroc. L’alcalde i el regidor de Cooperació van viatjar del 4 al 7 d’abril a les ciutats 
marroquines de Tánger, Tetuan i Oued Laou, acompanyats per membres de l’entitat local Taarof Bi Salam i del Fons 
Català de Cooperació, del qual Arrizabalaga n’és representant. L’objectiu de l’expedició ha estat establir vincles amb 
les administracions municipals marroquines i fer un seguiment de les iniciatives que s’estan duent a terme a la zona 
amb aportacions locals adreçades a col·lectius de dones i persones discapacitades | SD

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ
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La demanda s’adequa a l’oferta 
escolar en la majoria dels centres
Un grup de famílies reclama la posada en marxa d’una segona línia de P-3 al CEIP Mitja Costa, al barri de Terra Nostra 

PREINSCRIPCIONS

Els resultats de la preinscripció 
escolar mostren que a Montcada 
hi ha prou places per a tots els in-
fants i que l’oferta s’ajusta força 
bé a les primeres opcions de les 
famílies amb fi lls que durant el 
curs 2007-2008 començaran P-3, 
a excepció d’alguns centres. Les 
dades provisionals diuen que 
queden vacants als col·legis El Vi-
ver, El Turó i a la futura escola de 
Mas Duran, però, en canvi, que 
hi ha excés de peti cions al Mitja 
Costa, Font Freda, La Salle, Ciu-
tat Meridiana i l’Elvira Cuyàs. 

Mitja Costa. Un total de 37 fa-
mílies han demanat, en primera 
opció, que els seus fi lls s’escola-
ritzin al CEIP Mitja Costa de 
Terra Nostra, que actualment 
només oferta 25 places perquè 
disposa d’una sola línia. Davant 
d’aquesta situació, un grup de 
pares i mares ha posat en marxa 
una campanya per reivindicar 

que els infants puguin matricu-
lar-se al col·legi del barri, per tal 
que el Departament d’Educació i 
creï una nova línia de P-3. “Per 
damunt de tot, volem el millor 
per als infants i considerem que 
estudiar aquí els permetrà de-
senvolupar-se com a persones 
i establir amistats a la zona on 
viuen”, ha explicat Lucía Gon-
zález, membre d’aquest col·lectiu. 
El grup compta amb el suport 
de l’AV i de l’AMPA i de l’Ajun-
tament. “Hem rebut les inquie-
tuds de les famílies i donarem 
el nostre suport per aconseguir 
la segona línia”, ha assegurat l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC). 
L’11 d’abril, representants de les 
famílies es van reunir amb l’ins-
pector d’Educació a la comarca, 
Joan Lluís Forcada. De moment, 
el col·lectiu ha recollit 500 signa-
tures a favor de la seva iniciativa.

Només una línia a Mas Duran. La 
principal novetat d’aquest procés, 

que va acabar el 4 d’abril, era la 
incorporació del nou centre de 
Mas Duran, que només ha regis-
trat 9 preinscripcions però, tot i 
així, s’obrirà almenys una de les 
dues línies que hi ha projectades. 
La posada en marxa de la nova 
escola ha implicat que al CEIP 

Font Freda hagi només una línia 
el curs vinent. 
Pel que fa a secundària, els IES 
Montserrat Miró i La Ribera i el 
col·legi La Salle encara tenen va-
cants, però al Ciutat Meridiana 
i a l’IES La Ferreria hi ha hagut 
més demanda que oferta.

Silvia Díaz | Redacció

Inici de curs al CEIP El Viver, que és un dels centre que encara té places lliures | SANTI ROMERO

Les places per a 
escoles bressol 
se sortejaran al 
mes de maig

Montcada comptarà amb 380 
places d’escola bressol per al curs 
vinent entre l’oferta pública i la 
privada. La distribució de les pla-
ces dels centres municipals i de 
la Cooperativa es farà per sorteig 
públic els dies 28 i 29 de maig. 
La del Camí del Bosc, a Can 
Cuiàs, compta amb 76 places de 
les quals s’ofertaran 34, ja que la 
resta les ocuparan alumnes ma-
triculats aquest curs. En el cas de 
l’Escola Bressol Mitja Costa el 
centre pot acollir fi ns a 36 nens 
i el nombre de places lliures serà 
justament de la meitat. Pel que fa 
a la Cooperativa, compta amb 74 
al Font Freda i 46 a la plaça Lluís 
Companys. D’aquest total, n’hi 
haurà per ocupar 61 a la primera 
i 33 a la segona. 
A l’escola Les tres bessones de 
Can Sant Joan el nombre de pla-
ces és, en total, de 46 i l’oferta 
real de 26. A La Salle, de 41 n’hi 
haurà lliures 21. Pel que fa a l’àm-
bit privat, l’escola Disney, al Pla 
d’en Coll, té capacitat per a 61 
alumnes i calcula que podrà ofer-
tar una quarantena de places.

Pilar Abián | Redacció
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Prop de 200 alumnes dels IES passen 
per la vuitena Mostra d’Ensenyament
Una de les novetats és la projecció del documental ‘Joveducat report’ elaborat per joves del municipi

ESPAI JOVE CAN TAULER

Alumnes de 3r i 4t d’ESO dels 
IES Montserrat Miró, La Fer-
reria i La Ribera passen aquests 
dies per la VIII Mostra d’Ense-
nyament organitzada per la Regi-
doria d’Infància i Joventut, amb 
l’objectiu de donar informació 
sobre l’ensenyament reglat i al-
tres opcions formatives als joves 
que acaben l’educació secundà-
ria obligatòria o bé el Batxillerat. 
Durant la visita a l’exposició els 
estudiants, a més de poder con-
sultar tot el material disponible, 
participen en diferents tastets 
d’ofi cis de còmic, estètica, motor, 
electricitat i soldadura. Alguns 
dels grups també podran partici-
par en un taller de ioga del riure.

Visió particular. Una de les no-
vetats de la Mostra, que es man-
tindrà oberta al públic fi ns al 22 
d’abril, és la projecció de l’audiovi-
sual Joveduca’t report, elaborat per 
estudiants de secundària del mu-
nicipi. El vídeo és un treball que 
ha coordinat el servei de dinamit-

zació de la Regidoria als instituts, 
en el qual els mateixos joves es fan 
preguntes i opinen sobre l’educa-
ció més enllà de l’ESO.
Si bé durant el matí la Mostra és 

oberta als IES, a la tarda hi ha un 
servei d’assessoria individual, de 
17.30 a 21.30h, que permet als 
visitants resoldre els dubtes que 
puguin tenir.

Pilar Abián | Montcada

La Mostra es va obrir el dia 8 i tancarà les seves portes el 22 d’abril |  PILAR ABIÁN

en 2 minuts...

El Centre Cívic Can Cuiàs ha organitzat aquest trimestre dos tallers de 
manualitats per a infants, un per a l’elaboració d’ous de Pasqua i l’altre 
de fabricació de titelles amb peces de roba –imatge de la fotografi a–, a 
càrrec de Delia Carbazón. Els participants, dividits per edat, van fer les 
seves pròpies creacions amb l’ajut de la monitora | PA

> Taller infantil de manualitats a Can Cuiàs

> Conta contes al Centre Cívic l’Alzina
La narradora Noelia KrisKolor va estrenar l’11 d’abril una nova activitat al 
Centre Cívic l’Alzina de Terra Nostra, el conta contes, que es va fer de 18 
a 20h. Una dot-
zena de nens va 
participar a l’acti-
vitat que també va 
incloure jocs i mú-
sica. L’objectiu del 
centre és incorpo-
rar aquesta expe-
riència, adreçada 
especialment als 
infants, a la seva 
programació tri-
mestral | PA

CRISTINA GARRE

MÒNICA SERRA
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PREMSA AJUNTAMENT

85 entitats inscrites al Registre 
Municipal rebran una subvenció 
de l’Ajuntament, que destinarà 
200.000 euros a fi nançar alguns 
dels projectes i de les activitats de 
les associacions locals. Els ajuts 
econòmics corresponen als de-
partaments d’Educació, Cultura, 
Infància i Joventut i Participació 
Ciutadana i se’ls han adjudicat 
associacions de mares i pares, en-
titats veïnals, grups de dones, de 
gent gran i entitats culturals, en-
tre d’altres. Un altre departament 
que també concedeix subvencions 
és l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME), que encara estan 
pendents d’adjudicació.
La subvenció a cada entitat s’atorga 
en funció dels projectes que va pre-
sentar abans d’acabar el 2007, on 
es detallen els actes anuals previs-
tos i també la memòria d’activitats 
de l’any en curs. Per fer efectiu 
l’atorgament de la subvenció, cada 
associació signa un conveni especí-
fi c amb el Consistori.

Criteris d’adjudicació. A l’hora de 
valorar la sol·licitud de cada en-
titat, l’Ajuntament té en compte 
diferents aspectes, com ara que 
les activitats proposades siguin 
d’interès públic i general i tinguin 
un caràcter popular, que es fomenti 
la vida associativa i la participació 
ciutadana, que els projectes siguin 
innovadors o bé estiguin relacio-
nats amb les noves tecnologies, 

que afavoreixin la creativitat, que 
comptin amb la participació activa 
de grups integrats per dones o bé 
aquelles activitats que siguin pro-
mogudes conjuntament per més 
d’una associació. 
També es prioritzen les obres que 
afavoreixin valors d’integració, de 
solidaritat, la diversitat, la sosteni-
bilitat del medi ambient i les rela-
cions intergeneracionals. 

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament destina 200.000 euros
per subvencionar 85 entitats locals
Les associacions pertanyen als àmbits de Cultura, Joventut, Educació i Participació Ciutadana

SUBVENCIONS

L’Ajuntament posa èmfasi en l’organització d’activitats per als infants i els joves | SANTI ROMERO 

Primer viatge de la gent gran. Una cinquantena de persones ha gaudit del primer viatge per a més grans 
de 65 anys, amb destinació a la Costa del Sol. Les següents sortides seran a Cantàbria i Navarra. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), va compartir l’experiència amb els participants durant els primers dies | SD
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en 2 minuts...

Els alumnes de quart del CEIP 
El Turó han estat els primers del 
municipi a rebre les carmanyoles 
que ha adquirit l’Ajuntament en 
el marc del projecte del Servei de 
Medi Ambient Esmorzar escolar sa-
ludable i sostenible, que té un doble 
objectiu, que els infants mengin 
productes frescos i de temporada 
i evitar l’ús d’embolcalls que ge-
neren una elevada quantitat de 
residus. La campanya la promou 
l’Equip Verd i es farà extensiva 
a totes les escoles que hi estiguin 
interessades. 

Recuperar el costum. No fa pas 
tant els nens i molts pares i ma-
res s’enduien a la feina la car-
manyola per guardar l’esmorzar 
o el dinar. Aquest costum s’ha 

anat perdent amb l’aparició 
d’embolcalls com el paper fi lm 
i, sobretot, el paper d’alumini, 
un material de difícil reciclatge. 
La campanya de l’Equip Verd 
pretén recuperar aquest hàbit 
per evitar la generació de residus 
i, alhora, promoure el consum 
d’aliments més saludables com 
els entrepans i la fruita en detri-
ment de la bolleria industrial. 
El CEIP El Turó ha estat el pri-
mer centre a sol·licitar una par-
tida de carmanyoles ja que, des 
del curs passat, està immers en 
diferents projectes mediambien-
tals que li permetran accedir a 
la xarxa d’escoles verdes del De-
partament d’Educació de la Ge-
neralitat. “A l’escola tenim un 
hort i les restes orgàniques que 
genera el menjador les dispo-

sitem en un compostador que 
ens permet fer adob”, explica 
el director, Jon Anchustegui-
Echearte.

El CEIP El Turó, escola verda. 
La iniciativa de ser Escola Ver-
da de la Generalitat va sorgir 
en el sí de l’AMPA del centre i 
va aconseguir la implicació de 
tot el claustre. A més de reci-
clar tots els residus que genera 
l’escola, els alumnes i les famí-
lies participen en diferents ini-
ciatives ambientals. La darrera 
va ser la col·locació a la Serrala-
da de Marina de les caixes niu 
que van fabricar els alumnes en 
un taller organitzat el 5 d’abril 
per l’Associació per a la Conser-
vació de l’Entorn i la Recerca 
(ACER).

Laura Grau | Montcada

L’Equip Verd de l’Ajuntament fa pedagogia perquè els infants mengin fruita i entrepans sense embolcalls

CARMANYOLES A LES ESCOLES

Una original iniciativa per promoure 
l’esmorzar saludable i sense residus

Les membres de l’Equip Verd, repartint les carmanyoles als alumnes de quart del CEIP El Turó, els primers a fer-les servir |  LAURA GRAU

> Reunió sobre el nou IES Montserrat Miró
Un cinquantena de veïns del Pla d’en Coll va conèixer el 14 d’abril de 
primera mà els motius pels quals l’Ajuntament ha decidit que l’edifi ci del 
nou IES Montserrat Miró es construeixi a l’espai que ara ocupa la zona 
d’atletisme. A la reunió, celebrada a la Casa de la Vila –a la imatge–, va 
assistir la regidora d’Educació, Ana Rivas (PSC), acompanyada per tèc-
nics municipals d’Urbanisme i Participació Ciutadana. El Departament 
d’Educació de la Generalitat s’ha compromès a que, si l’Ajuntament pre-
senta abans de l’estiu tots els informes pertinents, el nou equipament 
es posaria en marxa per al curs 2010-2011, en un espai de 9.500 m2. 
L’edifi ci es farà amb construcció modular, amb un disseny modern, i dis-
posarà de 5.000 m2, que acolliran els cursos d’ESO i de Batxillerat | SD

CARME VILAS

> El 27 d’abril, dia d’Àguilas a la plaça Bosc
El sisè Dia d’Águilas a Montcada i Reixac tindrà lloc el 27 d’abril a la 
plaça Bosc de Can Sant Joan. Per segon any consecutiu, el Centro Agui-
leño, l’entitat organitzadora, celebra la festa fora de la plaça d’Águilas, a 
Montcada Nova, l’espai on van tenir lloc les quatre primeres edicions. En 
aquesta ocasió, la festa tindrà lloc al barri on té la seu el Centro Aguileño.  
El programa d’actes inclou mostres de ball regional murcià i un recital de 
cant a càrrec de la coral del Centro Aguileño i de la rondalla de la Casa 
de Múrcia al Vallès, amb seu a Sabadell. Les activitats començaran a les 
12h i fi ns a les 15h també hi haurà degustació de menjar típics d’Águilas 
i de vi de Yecla, una altra població murciana | SD

> El Museu engega el ‘Fem història’ a La Mina
El 21 d’abril tindrà lloc al Casal de la Gent Gran Casa de la Mina (16h) 
el primer taller del programa Fent història que impulsa el Museu Muni-
cipal amb l’objectiu de reconstruir la història del segle XX a partir dels 
testimonis de la gent gran i els objectes que els han acompanyat al llarg 
de la vida. L’activitat, que condueix la tècnica d’animació del Patrimoni 
Cultural del Museu, Tània Galán, pretén acostar l’equipament al teixit 
social i conservar la memòria col·lectiva. La resta de tallers es faran el 28 
d’abril, al local de l’Esplai per a la Dona (17h); el 30 d’abril, al Casal de 
Gent Gran de Montcada i Reixac (17.30h) i el 9 de maig al Centre Cívic 
l’Alzina. Les intervencions dels testimonis s’enregistraran i formaran part 
d’un document audiovisual | SD
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L’Escola Bressol Municipal Mit-
ja Costa va celebrar el 10 d’abril 
una festa per commemorar el seu 
primer any de vida. La quaran-
tena d’infants escolaritzats en 
aquest centre va gaudir d’un es-
pectacle de titelles, un ball i van 
bufar l’única espelma del pastís 

d’aniversari. “Hem consolidat 
un projecte educatiu i sabem 
que moltes famílies estan inte-
ressades a matricular els seus 
fi lls en aquest centre, però no 
hi ha places sufi cients”, ha ex-
plicat la coordinadora de la llar 
d’infants, Margarida Benjumea. . 
L’equipament ocupa l’antic edifi -

ci de la direcció del col·legi pú-
blic amb el mateix nom, a Terra 
Nostra. Aquesta llar d’infants és 
la segona de titularitat pública 
que hi ha al municipi. La prime-
ra, l’escola camí del Bosc de Can 
Cuiàs, es va inaugurar  al 2005. 
Ambdós equipaments acullen 
més d’un centenar d’usuaris.

L’escola bressol municipal Mitja Costa 
celebra el seu primer aniversari

EDUCACIÓ

Silvia Díaz | Montcada

La quarantena d’infants escolaritzats va gaudir d’un espectacle de titelles i d’una sessió de ball

Els infants bufen el pastís d’aniversari amb la única espelma de l’any de vida de l’equipament municipal | SILVIA DÍAZ
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10 anys pels camins de Santiago

El Camí de Santiago és, per a moltes 
persones, una passió. Tot i la seva 
duresa, la majoria de la gent queda 
molt satisfeta amb l’experiència i 
són molts els que repeteixen. És el 
cas de ‘Los Felipes’, un grup de nou 
montcadencs que, al 1999, es va 
llençar a l’aventura del camí.
El 14 de maig de 1999, ‘Los Felipes’, 
o, el que és el mateix, Pilar i Carmen 
González, Carmen Ocaña, Ramon 
Mollet, Paco Líndez, Ramon Ma-
ñas, Cándido Martínez, Miguel Ló-
pez i Pep Mató, van engegar la seva 
experiència amb el camí francès. 
Així, van fer la ruta, en tres anys 
diferents, que uneix Roncesvalles 
amb Santiago de Compostel·la. No 
contents amb arribar a la coneguda 
plaça de l’Obradoiro, ‘Los Felipes’, 
que es van batejar amb el nom de 
la seva mascota –un gos vestit de 
caminant–, van continuar fi ns a 
Fisterra-Muxía.
Atrapats per la màgia del camí, 
aquests aventurers van decidir al 
2005, fer-lo des de Portugal, de Tui 

a Santiago. Als dos anys següents, 
es van concentrar al camí antic que 
surt des d’Oviedo.

‘Vía de la Plata’. El 18 d’abril, el grup 
inicia l’intent d’arribar a Santiago des 
d’un altre camí, el que comença a 
Sevilla i es coneix com la ‘Vía de 
la Plata’. La seva idea és caminar 
durant una setmana fi ns arribar a 
Badajoz i continuar l’any vinent. Car-

men González, una de les integrants 
d’aquest grup que s’ha mantingut 
unit durant tots aquests anys sense 
afegir cap membre, parla meravelles 
de la seva aventura: “Si hagués de 
descriure el camí, diria que cada 
etapa és una festa per a la retina, 
un agradable descans per a l’oïda i 
una bomba d’oxigen per al cor. És 
una explosió d’olor per l’olfacte, un 
regal per a tota la vida”.

Al maig de 1999 ‘Los Felipes‘ van iniciar la seva relació d’amor amb el camí | ‘LOS FELIPES’

Des de fa gairebé una dècada, un grup de montcadencs gaudeix de les seves vacances caminant

> Gent que es mou  Rafa Jiménez | Redacció

‘Los Felipes’

en 2 minuts...

PREMSA AJUNTAMENT

> Cinquanta anys venent pa al municipi
Un dels forns de pa del municipi més coneguts, l’Oliveras, celebra en-
guany els 50è aniversari. En reconeixement a la seva trajectòria, l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC), va visitar l’establiment durant la jornada 
de portes obertes organitzada pels propietaris el 10 d’abril per comme-
morar l’efemèride | PA

> Teatre i ball al Casal de la Gent Gran
El 15 d’abril el Casal de la Gent Gran de Montcada i Reixac va organitzar 
una tarda d’actvitats culturals amb la representació de l’obra ‘Quina tieta 
té la neboda’ del grup de teatre del Casal de Gent Gran de la Casa del Mar 
de Barcelona i una exhibició de balls de saló –imatge de la fotografi a | PA

PILAR ABIÁN
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>Agenda Fires del Llibre 
per Sant Jordi

TEATRE FAMILIAR
MonNINOTS
de Sinilos Produccions
20 d’abril, a les 18h
Preu: 3.50 euros

18 l divendres
Lliurament de premis. Del concurs Els 
contes d’en Sergi. Hora: 18h. Lloc: Au-
ditori. Organitza: Centre Juvenil La Ba-
llesta. 

Nits temàtiques. Jornada esportiva. 
Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 
També el dia 19, a partir de les 22h.

Presentació. Dels llibres El preu de ser 
catalans i El fi l secret de la història, de 
Patrícia Gabancho. Hora: 20h. Lloc: Sala 
polivalent de l’Abi. Organitza: El Cercle 
Cultural.

19 l dissabte
Poesia als parcs. Trobada literària amb 
els poetes David Castillo i Francesc Ge-
lonch. Hora: 12h. Lloc: Església de Sant 
Pere de Reixac. Organitza: Diputació de 
Barcelona.

20 l diumenge
Visita. De l’exposició Prínceps etruscos 
de Caixa Fòrum. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

Fira del llibre. De Can Sant Joan. Hora: 
De 10.30 a 14h. Lloc: carrer Reixagó 
(veure pàgina 25)

Exposició. Montcada a començament 
del segle XX. Hora: D’11 a 13h. Lloc: 
Centre de Formació d’Adults.
Teatre familiar. MonNinots, de Sinilos 
Produccions. Hora: 18h. Lloc: Auditori. 
Preu: 3.50 euros. 

23 l dimecres
Fira del llibre. De Montcada Centre.Hora: 
De 10.30h a 20h. Lloc: Carrer Major i 
plaça de l’Església (veure pàg. 25).

Sardanes. Amb la Cobla Canigó. Hora: 
18h. Lloc: Major-Generalitat.

Tallers. De fi gures de fang i de grafi ttis. 
Hora: 17.30. Lloc: Davant del Centre Cí-
vic Can Cuiàs.

24 l dijous
Xerrada. Sobre consells bàsics de segu-
retat a càrrec dels Mossos d’Esquadra. 
També el dia 25. Hora: 11h. Lloc: Ca-
sal de Gent Gran de Montcada i Reixac 
(Parc Salvador Allende).

Cinema. La gata sobre el tejado de zinc, 
de Richard Brooks. Hora: 17h. Lloc: 
Sala polivalent del Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina.

25 l divendres
Hora del conte. Sant Jordi, la rosa i el 
drac, a càrrec de Susagna Navó. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

26 l dissabte
Visita. Les places de Gràcia. Hora: 11h. 
Lloc: Plaça Lesseps (metro línia 3). Or-
ganitza: Fundació Cultural Montcada.

Teatre. Gosses, d’Albena Teatre. Hora: 
21h. Lloc: Auditori. Preu: 6 euros.

Música. Concert del grup local El último 
vagón. Hora: 22.30h. Lloc: Centre Cívic 
Can Cuiàs. Gratuït.

27 l diumenge
Dansa. Festival del Dia Internacional de 
la Dansa amb la participació de grups 
i escoles de ball de Montcada. Hora: 
11.30h. Lloc: Plaça Joanot Martorell. 

Festa. Dia d’Águilas en Montcada. Hora: 
12h. Lloc: Plaça Bosc (Can Sant Joan).

29 l dimarts
Trobada culinària. De la cuina de l’àvia 
al món dels canapès. També el dia 30.  
Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina.

Xerrada. Sobre el paper de la dona a la 
Segona República, a càrrec de la histo-
riadora María del Puerto Muñoz. Hora: 
18.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

Lliurament de premis.  Del concurs de 
pintura de Festa Major 2008. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori.

30 l dimecres
Festa Major de Mas Rampinyo. Veure 
pàgina 34. Organitza: La Unió

2 l divendres
Nits temàtiques. Pirates del Carib. Ci-
nema i partides de rol. Hora: 18h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler. També el dia 3, a 
partir de les 22h.

Ajuntament ..........................................  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

EXPOSICIÓ 
NÚRIA GUINOVART
(guanyadora del Premi 
Juan R.Masoliver 2007)
Fins al 27 d’abril

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

Fins al 27 d’abril

més informació: www.montcada.cat

20 d’abril, de 10.30 a 14h, 
a Can Sant Joan

23 d’abril, de 10.30 a 20h, 
al carrer Major i a la plaça 
de l’Església
(A les dues fi res hi haurà activi-
tats per al públic infantil)

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

18 19 20

25 24 2722 23 2421

529 1 113

J.Relat Rivas Rivas

V.Nieto J.Relat J.RelatPardo Guix E.RelatVila

E.RelatVila Pardo GuixDuran

Farmàciesabril

26

28 30 2

TEATRE
GOSSES
d’Albena Teatre
26 d’abril, a les 21h
Preu: 6 euros
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>La bústia del lector >Editorial
Nova ordenança
Durant el primer trimestre de 
l’any la Policia Local ha tra-
mitat més d’un centenar de 
denúncies per incompliment 
de l’Ordenança de civisme. 
La majoria estan relacionades 
amb el mal ús dels conteni-
dors, el consum de begudes 
alcohòliques al carrer, l’excés 
de soroll, l’abandonament de 
mobles al carrer i la tinença 
d’animals. Malgrat les campa-
nyes de conscienciació, queda 
clar que encara hi ha un per-
centatge important de veïns 
que no té clares les normes 
aprovades pel Consistori amb 
l’objectiu de millorar la convi-
vència i aconseguir el respecte 
de tots cap a l’espai públic.
La via impositiva no és, òbvi-
ament, la més popular ni per 
qui ha de sancionar, ni per als 
infractors, que han de pagar, 
però de vegades apareix com 
a l’única possible per aconse-
guir acabar amb determina-
des conductes. No obstant 
això, ha d’anar acompanyada 
sempre d’una vessant peda-
gògica i conscienciadora.
L’Ordenança ha de ser una 
eina efectiva per regular i 
garantir el manteniment de 
l’espai públic i la convivèn-
cia ciutadana. És una norma 
que actua en benefi ci de tots 
i convé que tothom la conegui 
i la faci seva. El fet de pagar 
impostos no ens eximeix de 
complir amb les nostres obli-
gacions. No val allò de dir: “jo 
passo de deixar la bossa al 
contenidor que toca, que ho 
faci l’Ajuntament que per això 
pago”. Frases com aquesta 
no tenen cap justifi cació. Amb 
els impostos de tots s’han de 
mantenir els carrers nets i en 
condicions i, si no col·laborem, 
al fi nal, pagarem més.
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> Fil directe amb l’Ajuntament
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El proper número, el 2 de maig

el clic

El dia a dia de la recollida d’escombraries a Vallençana

Aquest és el lamentable as-
pecte que presenten cada dia 
els contenidors de Vallençana. 
L’Ajuntament té previst arran-
jar la zona i posar contenidors 
soterrats com a la resta del 
municipi?

MANEL GÓMEZ | VALLENÇANA

laveu@montcada.org

¿Por donde pasará la carretera que unirá el cruce de Ripollet con 
la C-17? Sergi Páez I Mas Duran

Entenem que la connexió de carreteres a la qual fa referència és l’ano-
menat “vial de cornisa”, que ha d’unir en el futur la C-17 amb la C-58. 
En aquest cas, la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya està treballant en el projecte que ha de permetre construir 
aquesta infraestructura i que actualment està previst que passi entre 
els barris de Can Pomada i Mas Duran. L’Ajuntament té molt present 
la importància d’aquesta gran obra, donat que sempre ha exigit que la 
totalitat del traçat que ha de discòrrer pel nucli urbà de la nostra ciutat 
sigui soterrat | Jordi Climent (PSC), president de l’Àrea de Política 
Territorial

Malalties invisibles
Pobra Lola! està molt desanimada. 
Acabem de parlar per telèfon. L’han 
respost a l’escrit que va fer queixant-
se perquè de nou li han  denegat la 
invalidesa. Li diuen que els informes 
no són sufi cients, no demostren que 
estigui tan malament per no poder 
treballar. L’entenc tan bé! No hi ha 
dret! Maleïdes malalties invisibles! 
Tanta incomprensió per part de la 
gent que està sana és insofrible.
Hi ha tantes Loles que es veuen obli-
gades a treballar sense poder i que 
arriben extenuades, mig mortes a 
casa i l’únic que desitgen és reposar, 
fi car-se al llit  per refer-se de tant 
esforç! No és d’estranyar que hi hagi 
força casos d’intents de suïcidi i que 
molts preferim desaparèixer abans 
de continuar amb tanta desespera-
ció. Són conscients els metges de 
l’ICAM  del maltracte que rebem els 
afectats per la majoria dels professio-
nals que han de decidir si un malalt 
pot obtenir o no una invalidesa?  
Hem passat molts anys patint un 
veritable calvari anant de metge en 
metge abans de decidir-nos a dema-
nar una invalidesa. No ens queda 
altre remei davant el que suposa 
no tenir esma per fer el més mínim 
esforç. Ens és impossible seguir 
un horari i molt menys assumir les 
responsabilitats que suposa estar al 
front d’una feina. Molts ens veiem 
reclosos a casa depenent dels fami-
liars. Pot haver algú a qui li agradi 
malviure d’aquesta manera? Qui és 
el que no vol ser socialment actiu i 
guanyar-se les garrofes amb el seu 
treball?
Fins quan haurem de continuar llui-
tant per fer entendre que formem 
part d’aquesta societat i tenim tot 
el dret a obtenir una invalidesa? En 
aquests casos es confi rma la injustí-
cia de la Justícia. Aquestes malalties, 
fi bromiàlgia i Síndrome de fatiga crò-

nica, no les busca ningú. T’arriben 
per motius encara desconeguts. En 
canvi, d’altres com el tabaquisme, 
la drogaaddicció o les conseqüènci-
es de la mala conducció sí són motiu 
d’invalidesa. Sincerament, és molt 
injust.
Desitjo que aquest escrit faci refl e-
xionar els qui tenen el poder en les 
seves mans i s’esforcin per canviar 
l’actual sistema d’invalideses.

Àngels Espeig
Barberà del Vallès

Segona línia escolar
Som un grup de pares i mares del 
barri de Terra Nostra que reivindica 
el dret a escolaritzar als nostres fi lls 
a l’únic col·legi del barri, el CEIP 
Mitja Costa. Creiem que el millor 
per als nostres petits de 3 anys és 
créixer, desenvolupar-se com a per-
sones, aprendre i fer amics vinculats 
al barri on viuen. Perquè aquest col-
legi és públic i, per tant, ha d’estar 
al servei de les necessitats del bar-
ri on està ubicat, perquè l’Estat té 
l’obligació d’ajudar-nos a tenir fi lls 
i no posar-nos entrebancs: que els 
nostres fi lls estudiïn lluny de casa 
ens complica més encara conciliar 
l’horari escolar i laboral, no poder 
comptar amb els sacrifi cats avis que 
s’hauran de traslladar la majoria en 
transport públic, deixar els nens al 
migdia al menjador perquè no hi ha 
temps material de anada i tornada, 
i, el que és més sagnant, desvincular 
el cercle d’amistats dels nostres fi lls 
del nostre barri. Per tot això i, tenint 
en compte l’alta demanda de preins-
cripcions al CEIP Mitja Costa, hem 
sol·licitat al Departament d’Educa-
ció l’augment de places escolars per 
als nens i nenes de 3 anys amb la 
creació d’una segona línea. 
L’Ajuntament ens ha escoltat, tenim 
el suport de l’AV de Terra Nostra i de 
l’AMPA del CEIP Mitja Costa, però 

sobretot demanem el suport de tots 
els pares/mares, avis/àvies, tiets/tie-
tes i persones que pensin que el que 
demanem és el millor per als nens i 
nenes de Terra Nostra. 

Lucía González
Terra Nostra

Homenaje
Querida Ramona Gari, cuando vine a 
vivir a Montcada Bifurcación hace 17 
años fuiste la primera vecina que vi y, 
desde aquel momento, hubo una sim-
patía mutua entre tú y mi familia. Más 
tarde, con el roce y las circunstancias 
de la vida no siempre agradables te 
convertiste en un familiar.
Eras pequeña de estatura pero tu co-
razón muy grande. Te hablabas con 
todo el mundo, no te importaba su 
raza, su credo, nada, en tu corazón 
sólo cabía la bondad. Te convertis-
te en una segunda madre para mi 
(ya que perdí la mía hace 17 años) 
y en una abuela para mis dos hijas. 
No había un cumpleaños en que no 
tuvieses un detalle con ellas. Es ver-
dad que este mundo hay personas y 
gentes y tú pertenecías al primer gru-
po. He conocido muchas personas a 
lo largo de mi vida, pero pocas tan 
buenas como tú. El 17 de abril de 
2007 Dios te llamó con él. Espero 
que te tenga en un sitio inmejorable. 
Gracias, Dios mío, por ponerla en mi 
camino. Ramona, tu vecina Mari nun-
ca te olvidará.

Familia  Vidal-Márquez
Can Sant Joan 

Rèplica
En referència a la carta publicada a 
La Veu de la primera quinzena d’abril 
signada pel sr. Pedro Fernández, del 
Pla d’en Coll voldria dir el següent. 
Sr, Fernández, la meva àvia era de 
Castellcir, feia de pastora. Però era 
difícil guanyar-se així la vida i, com 
molta altra gent, va haver d’anar a 

buscar feina a la ciutat. Va anar a fer 
de “minyona” a casa d’uns “senyors” 
que, sent catalans, parlaven el cas-
tellà com a signe de distinció social. 
El català era la llengua dels sectors 
populars.
Durant la postguerra els “nacionals” 
la van enxampar robant patates. Per 
molt que s’esmerçava en explicar que 
tenia l’home fora i 3 fi lls que l’espe-
raven morts de gana a casa, la van 
tenir tancada dos dies al “cuartelillo” 
perquè, segons deien, no “hablaba 
en cristiano” i no l’entenien.
Pertanyo a la classe popular, per 
aquest motiu represento i defenso 
els interessos de la classe treballa-
dora d’aquest país i dels sectors més 
desfavorits, independentment d’on 
hagin nascut, independentment d’on 
vinguin, independentment de la llen-
gua que parlin ( català, castellà, àrab, 
rus...). Aquest és el clar símptoma 
d’esquerres. I ho faig en català.

Marta Aguilar
Montcada 

Carril bici
He vist a La Veu que han fet un tros 
de carril bici al polígon de la Ferreria 
entre el pont que hi ha sobre el riu Ri-
poll i l’estadi de futbol. Està bé la ini-
ciativa, encara que queda molta feina 
a fer per poder circular en bicicleta pel 
nostre municipi sense por a ser atro-
pellat.  És cert que és difícil fer carrils 
bici en espais que ja hi ha urbanitzats 
però segur que es poden estudiar so-
lucions. On no hi ha excusa és allà on 
s’està construïnt en l’actualitat, i no sé 
si es té això en compte. 
Si volem un municipi sostenible i amb 
menys contaminació ha de ser fàcil po-
der-se desplaçar en bicicleta d’un lloc 
a l’altre. Però avui dia fer servir aquest 
mitjà de transport pels nostres carrers 
és gairebé una temeritat.     

D. A.
Montcada Nova
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>Cultura Mas Rampinyo,  a 
punt d’inaugurar la 
seva festa. PÀG. 27

Sant Jordi culmina 
amb les  Fires del 
llibre. PÀG.  25

Pedro Herrero, de Castellar del 
Vallès, amb el text La Cita ha 
estat el guanyador de la IV edi-
ció del Concurs de Microrelats 
El Basar convocat per Montcada 
Ràdio (104.6fm i www.montca-
daradio.com) amb el patrocini de 
Lafarge i dotat amb 1.000 euros. 
El fi nalista, Santiago Casero, d’Al-
cázar de San Juan (Ciudad Real), 
amb el relat Narciso y el tiempo 
ha obtingut 450 euros. Ambdós 
van rebre els premis el 12 d’abril 
en el decurs d’un sopar literari al 
restaurant Sant Lluc de Montca-
da, que va comptar amb l’assis-
tència d’un centenar de persones 
i va ser presidit per l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC). 

Històries amb contingut. El de-
sengany amorós i el pes de la 
realitat són els eixos de la narra-
ció guanyadora, una història en 
què la protagonista prepara amb 
emoció una cita que fi nalment no 
té el resultat esperat. “Això ens 
passa sovint a la vida, però el 
missatge és que no ens hem de 
desanimar, els escriptors hem 
de continuar fent narracions i 
inventant nous fi nals”, va dir 
Herrero, tot agraint a l’organitza-
ció la convocatòria del premi. 
El text fi nalista, Narciso y el tiem-
po, inspirat en el mite de Narcís, 
el protagonitza un home que es 
nega a acceptar la decadència fí-
sica que causa el pas del temps. 
L’autor, Santiago Casero, es va 
mostrar molt emocionat en rebre 

el premi i va aprofi tar l’ocasió per 
felicitar la resta de fi nalistes –qua-
tre en total– pel nivell dels seus 
relats. Els textos seleccionats, 
juntament amb 28 més, formen 
part del volum Microbis, il·lustrat 
amb fotografi es del montcadenc 
Santi Romero i que es ven al 
preu de 10 euros a Montcada 
Ràdio (av. de la Unitat, 6).

Creix la participació. El certamen 
literari organitzat per l’emissora 
municipal en el marc del pro-
grama radiofònic El Basar de 
la Cultura, que realitzen Laura 
Grau i Mario Azañedo, s’està 
consolidant com un dels més 
pres tigiosos en l’àmbit nacional i,  
fi ns i tot, més enllà. Enguany hi 
ha participat prop d’un miler de 
textos en català i castellà arribats 
d’arreu del món, sobretot de Lla-
tinoamèrica. 
Cada mes –des de l’octubre pas-
sat i fi ns al febrer– el jurat, for-
mat per l’escriptora i periodista 
Sònia Hernández, el també es-
criptor i crític literari de La Van-
guardia, Juan Antonio Masoliver,  
i Fernando Valls, catedràtic de 
literatura espanyola a l’UAB, ha 
seleccionat una obra entre totes 
les presentades, que ha arribat 
a la fi nal: Narciso y el tiempo (no-

vembre); Las cerezas, d’Eva Águi-
la (desembre); Terror adolescent, de 
Romana Ribé (gener) i La cita 
(febrer). El mes d’octubre es va 
declarar desert. Durant l’acte es 
van poder escoltar els quatre tex-
tos, dos d’ells enregistrats amb 
la veu de l’actor Jordi Dauder i 
els altres dos en directe interpre-
tats per l’actriu Júlia Maldonado,  
acompanyada al piano pel mestre 
Eduard Fontbona.

IV MICRORELATS EL BASAR

Les quatre obres fi nalistes i la resta de textos seleccionats pel jurat s’han publicat al llibre ‘Microbis’ amb fotografi es de Santi Romero

Herrero, a l’esquerra, amb els fi nalistes de cada mes; el director de Lafarge, Oswaldo Pereda, i l’alcalde, César Arrizabalaga | FOTOS: PILAR ABIÁN

El desengany amorós i el pes de la realitat són 
el fi l conductor del text guanyador, ‘La cita’
Pilar Abián | Montcada

Premi literari amb projecció internacional

El microrelat és un gènere nou 
que està en fase de creixe-
ment i que té molts seguidors 
a països com Mèxic, Argenti-
na, Colòmbia i Espanya. Pre-
cisament un dels membres 
del jurat, Fernando Valls –a 
l’esquerra de la foto, al costat 
de Juan Antonio Masoliver– és 
un dels experts més destacats 
en aquest àmbit a l’Estat espa-
nyol. “El certamen té molt bona acollida perquè hi ha pocs concursos 
dedicats als relats curts en comparació amb els de poesia o novel·la”, 
va dir durant la seva intervenció. Valls també es va referir a la projecció que 
el premi dóna al municipi: “Aquest concurs posa el nom de Montcada 
al món ja que els llibres que s’han editat fi ns ara han arribat fi ns a les 
biblioteques de l’UAB, la Universitat Humboldt i la Universitat Lliure de 
Berlín i l’Institut d’Estudis Iberoamericans d’aquesta ciutat”. 
El fet que el premi estigui obert a textos en català i castellà aporta, en opi-
nió del jurat, un valor afegit al certamen, ja que la procedència dels autors 
ha estat molt diversa. “Enguany s’ha incrementat la participació d’autors 
catalans i això és molt positiu”, va destacar Masoliver. Els parlaments els 
va tancar l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), felicitant els autors i Montca-
da Comunicació per haver obtingut el passat mes de març amb El Basar 
el premi Rosalia Rovira 2007 | PA

Júlia Maldonado i Eduard Fontbona durant la dramatització del relat Terror adolescent 

Al concurs s’han 
presentat prop d’un 
miler de textos en 
català i castellà arribats 
d’arreu del món

l’apunt

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

625 601 107
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Cristina Fernández Cubas (Arenys 
de Mar, 1945) va protagonitzar la 
VI Jornada Literària Juan Ramón 
Masoliver que va tenir lloc el 15 
d’abril a la sala institucional de la 
Casa de la Vila. L’acte va consistir 
en una conversa sobre “La casa 
i els viatges” entre l’escriptora i 
el també escriptor i crític literari, 
Juan Antonio Masoliver –nebot 
de l’erudit de Vallençana. Bona 
part del diàleg es va centrar en 
el llibre de records Cosas que ya no 
existen, on es troben moltes de les 
claus de l’obra d’aquesta autora. 
“És el més autobiogràfi c de tots 
els que escrit, ja que vaig jugar 
amb la rea litat pura i dura i, 
per ironies de la vida, em van 
donar un premi al millor llibre 

de contes”. Tot i que ha publicat 
dues novel·les –El año de Gracia i El 
columpio–, Sánchez Cubas es con-
sidera bàsicament una escriptora 
de contes. El municipi d’Arenys 
de Mar i la casa familiar de la 
seva infantesa tenen un pes molt 
important en la seva obra, “on el 
terror que neix de la imagina-
ció infantil dona lloc a contes de 
gran suspens i tensió narrativa”, 
va explicar Masoliver, qui també 
va destacar el seu domini del con-
te llarg i la seva singularitat en el 
panorama literari espanyol.

Camarot literari. L’autora va re-
cordar les estones de lectura que 
va passar de petita a l’habitació 
del seu germà,  “era una recrea-
ció d’un camarot de vaixell 

–perquè ell volia ser marí–, on 
vaig llegir un munt de novel·les 
d’aventures que em van mar-
car com escriptora”. 
Fernández Cubas també va refe-
rir-se a la fi gura de Juan Ramón 
Masoliver, amb el qual va establir 
alguns punts en comú –a pesar de 
no haver-lo conegut–, com l’afi ció 
als viatges. “M’agrada viatjar, 
però ho puc fer físicament o 
sense moure’m de casa”, va dir, 
tot defensant la idea que “tot bon 
llibre és un viatge”. 
Un dels seus contes Los altillos de 
Brumal va ser adaptat al cinema 
l’any 1988 per la directora Cristi-
na Andreu amb el títol de Brumal. 
L’editorial Tusquets té previst pu-
blicar la pròxima tardor una anto-
logia de contes de l’autora. 

“Les novel·les d’aventures que vaig 
llegir de petita em van marcar”

Laura Grau | Montcada

L’escriptora Cristina Fernández Cubas va protagonitzar la VI Jornada Literària Juan R.Masoliver

SANT JORDI

La insatisfacció vital i el problema 
de la identitat són el fi l conductor 
del primer llibre de contes de la 
periodista i escriptora Sònia Her-
nández (Terrassa, 1976) Los enfer-
mos erróneos (La otra orilla, 2008), 
que es va presentar el 10 d’abril a 
l’Auditori. La presentació va anar 
a càrrec de l’escriptor i crític de La 
Vanguardia, Juan Antonio Masoli-
ver Ródenas, que va posar de re-
lleu una de les constants dels vuit 
relats que integren el llibre: “Els 
problemes d’adaptació a la rea-
litat dels personatges, de soledat 
i d’incomunicació”. La majoria 
dels contes transcorre “en espais 
tancats i ambients opressius, car-

regats de secrets, dels quals els 
personatges intenten escapar”, 
va indicar el crític. Hernández 
va reconèixer que bona part dels 
problemes dels seus personatges 
“provenen de la immaduresa i 
la incapacitat d’acceptar el seu 
passat i la seva realitat”. 

Dolor i fugida. L’escriptora ha in-
tentat evitar la terminologia clínica 
per descriure el que els hi passa 
als protagonistes: “No sé si tenen 
esquizofrènia o autisme, només 
m’interessa que són persones 
que pateixen, que no saben qui 
són i que fugen de la realitat,”, 
va afi rmar. Sobre les infl uèn cies 
d’altres autors en la seva obra, 

Hernández va senyalar que és lec-
tora assídua d’Enrique Vila-Matas, 
Sergio Pitol i Roberto Bolaño. 
“Suposo que els escriptors que 
llegeixes i t’agraden, acaben in-
fl uint la teva forma d’escriure”, 
va dir. 
Aquest és el segon llibre que publi-
ca l’autora, que ja té un volum de 
poemes titulat La casa del mar, que 
també refl exiona sobre la identitat 
i la càrrega del passat, temes de la 
seva pròxima obra, una novel·la 
breu que seguirà la mateixa línia. 
Hernández va treballar a La Veu i 
a Montcada Ràdio entre els anys 
2002 i 2006, on va crear el progra-
ma El Basar la Cultura i el Premi de 
Microrelats El Basar.

“Els meus personatges no accepten 
ni el seu passat ni la seva realitat’

Laura Grau | Montcada

La periodista i escriptora presenta ‘Los enfermos erróneos’ i anuncia una nova novel·la

Juan Antonio Masoliver amb Sònia Hernández el dia de la presentació | PILAR ABIÁN

Fernández Cubas, a la sala institucional de la Casa de la Vila, on va tenir lloc l’acte | L. GRAU
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Les fi res del llibre de Can Sant Joan 
i del centre culminen el programa
Els autors Carles Quílez i Josep M.Cuenca i el ciclista Melcior Mauri signaran llibres al carrer Major

La programació de Sant Jordi 
arriba al seu moment culminant 
el 20 d’abril, amb la celebració de 
la Fira de Sant Jordi al carrer Rei-
xagó de Can Sant Joan, amb un 
total de 13 parades, i el 23, amb 
la XVIII Fira del Llibre al carrer 
Major i la plaça de l’Església, 
amb 33 participants. Amb dues 
fi res comptaran amb un racó de 
contes per a nens i una parada on 
les biblioteques faran servei de 
préstec i carnets de socis. També 
s’han programat activitats infan-
tils paral·leles. A Can Sant Joan, 
hi haurà titelles sobre el cavaller 
Sant Jordi a càrrec del grup El Fo-
rat del Niu (12h). I al centre, de 
17 a 20h, l’Espai Jove Can Tau-
ler organitzarà tallers de punts 
de llibre, de roses amb materials 
reciclats i de dracs amb cullera de 
fusta. A les 18h, la Cobla Canigó 
amenitzarà la tarda amb una ba-
llada de sardanes. 

Signatura de llibres. Algunes lli-
breries que posen parada a la Fira 
del centre, Cabraboc i Trèvol, 
han anunciat la presència del pe-
riodista montcadenc Carles Qu-
ílez –entre les 19 i les 20h– que 
signarà exemplars del seu últim 
llibre Mala vida i de l’escriptor Jo-
sep M. Cuenca, autor d’una bio-
grafi a del ciclista Melcior Mau-
ri, que també hi serà –entre les 
16.30 i les 17.30h. 

La Fira de Sant Jordi és una bona ocasió per adquirir llibres i roses per regalar | ARXIU/SILVIA DÍAZ

Laura Grau | Redacció

SANT JORDI

La Casa de la Vila exposa 
més de mil punts de llibre

Hi havia una vegada un poble: els 
contes del Turó és el títol del llibre 
que ha editat l’Ajuntament  i que 
recull el resultat d’una activitat 
que l’AMPA del CEIP El Turó 
va posar en marxa el curs passat 
que consistia a fer sortides a llocs 
emblemàtics de Montcada a par-
tir d’un conte inventat per Pepita 
Matllo, de l’AMPA. El resultat 
són tres narracions que es van 
presentar el 16 d’abril a l’Audito-
ri amb la presència de l’autora i  
de representants municipals | LG Pepita Matllo mostra el seu llibre | RAFA JIMÉNEZ

Llibre de contes del Turó

La sala d’exposicions de la Casa 
de la Vila exhibirà fi ns al 27 
d’abril els 1.204 punts de llibre 
que s’han presentat al concurs 
Guanya’t un punt que organitzen 
les biblioteques de Montcada i la 
Regidoria de Cultura. El concurs 
ha registrat els índexs de partici-
pació més alts de la seva història. 
Concretament s’han presentat 376 
nens més que en l’edició anterior.

Escoles. Segons Núria Camps, de 
la Biblioteca de Montcada Centre, 
“encara que no es tracta d’un 
treball escolar, molts alumnes 
ho treballen a nivell de classe 
i, per tant, rebem molts punts 
des dels diferents centres d’en-

senyament”. Aquest any s’ha 
sumat el col·legi Ciutat Meridia-
na. El veredicte està previst el 17 
d’abril, en el moment de tancar 
aquesta edició.

La mostra de punts atrau molts nens | SD

Les escoles, els instituts, els cen-
tres cívics i les entitats de Mont-
cada també viuen in ten sament la 
celebració de la festivitat de Sant 
Jordi. L’IES la Ferreria organitza 
el 23 d’abril la segona Marató 
de lectura que pretén implicar 
el màxim de persones per llegir 
durant 10 hores la famosa novel-
la de Mercè Rodoreda, La plaça 
del diamant, coincidint amb el 
centenari del naixement de l’es-
criptora catalana. El centre fa una 
crida entre els alumnes, profes-
sors i la ciutadania en general 
perquè s’apropin a l’institut entre 
les 9.30h i les 18h a fer relleus 

per “mantenir viva la fl ama de 
la cultura i fer sentir la veu de 
Mercè Rodoreda”, en paraules 
del director, Óscar Altide. D’altra 
banda, el 22 d’abril, la part exte-
rior del Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina serà l’escenari 
d’un aplec de sardanes, cant 
coral i rondalles (17h). El Centre 
Cívic Can Cuiàs acollirà un taller 
de fi gures de fang i un altre de 
graffi tis a la fresca el 23 (18h).  I 
la Biblioteca de Can Sant Joan ha 
programat una Hora del Conte es-
pecial el dia 25 amb el conte Sant 
Jordi, la rosa i el drac, a càrrec de 
Susagna Navó (18h) | LG

Marató de lectura, tallers i hora del conte

El certamen ha registrat la participació més alta de la seva història

Laura Grau | Redacció
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Un llibre sobre Mauri reivindica la 
dignitat cultural dels esportistes
L’escriptor Josep M. Cuenca, afi ncat a Montcada, és l’autor de la biografi a del ciclista català

L’Auditori va acollir el 3 d’abril la 
presentació de la biografi a Melcior 
Mauri o una altra forma de lluitar con-
tra el temps, de l’escriptor Josep M. 
Cuenca, que fa quatre anys que 
viu a Montcada. L’acte va comp-
tar amb la presència de l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), l’autor, 
el protagonista de la història, el ci-
clista montcadenc Miquel Poblet i 
Jordi Ferré, gerent de Cossetània, 
l’editorial que ha publicat el llibre. 
Cuenca va subrat llar que aquesta 
biografi a és un pas més perquè el 
món editorial prengui consciència 
de la importància social i cultural 
dels esportistes, que sovint es 
presenten en un entorn més aviat 
frívol. “Sé que hi ha sectors de 
l’èlit cultural que no acaben 
d’entendre aquesta idea, però 
nosaltres reivindiquem que 
l’esport té un lloc dins d’aquest 
món”, va dir l’escriptor. 

Valoracions. Sense deixar de par-
lar de les fi tes esportives del ciclis-
ta vigatà que va guanyar la Volta 

a Espanya al 1991, Cuenca repas-
sa la vida de Mauri i de la seva fa-
mília en 130 pàgines. L’esportista 
es va mostrar satisfet del treball 
que ha dut a terme l’autor. “Fins 
i tot s’ha posat en contacte amb 
amics que feia que temps que 
no veia i ha recordat anècdotes 
que jo no tenia presents”, va dir 
Mauri. L’alcalde es va mostrar 

orgullós “de poder compartir 
escenari amb dues fi gures del 
ciclisme català com Poblet i 
Mauri”. La biografi a forma part 
de la col·lecció Fora de joc que ha 
engegat l’editorial Cossetània, 
amb l’objectiu de reivindicar el 
paper cultural dels esportistes i 
que la seva trajectòria no caigui 
en l’oblit. 

El ciclista Melcior Mauri, l’alcalde César Arrizabalaga i l’escriptor Josep M.Cuenca | SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Montcada

El cicle ‘Natura i poesia’ 
porta dos poetes a Reixac

Els poetes David Castillo i Fran-
cesc Gelonch (Lleida) participa-
ran el 19 d’abril en una troba-
da literària que tindrà lloc als 
voltants de l’església de Reixac 
(12h), en el marc del programa 
Viu el Parc de la Serralada de 
Marina. A més de poeta, Cas-
tillo (Barcelona) és periodista i 
coordina des del 1995 la Setma-
na de poesia de Barcelona. Ha 
estat director del suplement de 
Cultura del diari Avui, ha diri-

git la revista Lletra de Canvi i 
ha estat col·laborador de publi-
cacions literàries com Qué leer 
o Quimera. Gelonch (Lleida) 
va ser el poeta revelació del 
certamen Kinzena del 2007 i ha 
desenvolupat la seva feina artís-
tica en diversos camps, com la 
poesia, la fotografi a, la pintura, 
el cinema i la investigació sono-
ra. Sota el títol genèric Natura i 
poesia, el cicle arriba en aques-
ta setena edició a deu espais na-
turals catalans.

David Castillo i Francesc Gelonch són els autors convidats

SANT JORDI

David Castillo és un dels dos poetes que recitaran versos a Reixac el 19 d’abril | ARXIU

El centenari de l’entronització 
de la Mare de Déu del Turó a 
l’ermita després de la seva re-
construcció és un dels temes his-
tòrics que s’inclouen al número 
16 de la revista Quaderns que la 
Fundació Cultural Montcada 
va presentar el 16 d’abril al seu 
local. La publicació, que es pot 
adquirir al preu de 5 euros, tam-
bé inclou articles sobre la nissaga 
de cansaladers Lasus, l’evolució 

de Carretera Vella i les diferents 
facetes artístiques de Mercè Ro-
doreda i un reportatge fotogràfi c 
sobre la història i l’evolució de 
Can Sant Joan. 

Escultura. D’altra banda, l’artis-
ta montcadenc Manel Lahoz va 
presentar el 9 d’abril un tall en 
relleu elaborat amb fusta, amb 
el nom Ansiedad, que ha cedit a 
la Fundació per tal que l’entitat 
ampliï el seu fons artístic. Lahoz 

va aparèixer a la secció d’artistes 
amateurs del programa Els Ma-
tins de TV3, els dies 7 i 8 d’abril. 

Laura Grau | Montcada

Antoni Orihuela i Joan Bertran, a la presentació de Quaderns | RAFA JIMÉNEZ

La Fundació Cultural Montcada 
publica el número 16 de ‘Quaderns’

Lahoz descobreix la seva obra | SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Redacció
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La Festa Major de Mas Rampi-
nyo arrenca el 30 d’abril amb 
una vetllada plena d’actes i la 
presència destacada del conseller 
de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació, Joan Manuel Tresserras 
(Esquerra). El representant del 
govern de la Generalitat inau-
gurarà a les 20h les obres que 
ha fet La Unió per adequar les 
instal·lacions a les normatives de 
seguretat i accessibilitat. Prèvia-
ment, a les 19.30h, es farà la lec-
tura del pregó, a càrrec de Rosa 
Baró, i se celebrarà una trobada 
dels qui han llegit el pregó des 
que es va estrenar la tradició, ara 
fa 25 anys. 

Mostres. Quatre exposicions ar-
tístiques –de pintura, talla de fus-
ta, repujat de cuir i manualitats– 
es podran visitar a les sales de La 
Unió el mateix dia de l’inici de la 
festa, que també comptarà amb 
un sopar espectacle, una exhibi-

ció de balls de saló i un monòleg 
a càrrec de Cristina Molina, titu-
lat ¡A ti te lo voy a contar! 
El programa, que durarà fi ns al 4 
de maig, inclou actes que ja són 
tota una tradició –vegeu pàgina 
34–, com les nits de ball, el con-
cert de tarda, la caminada popu-
lar, l’exhibició de puntaires i la 
mostra de cuina. Faltarà, però, la 
ballada de Gitanes, tot un símbol 
de les festes que enguany no es 
podrà fer perquè el grup de dan-
sa es troba en una període d’im-
pàs per manca s’assajadors. 

Salvem les gitanes. Per animar 
els que han format part de la 
colla, l’1 de maig, a les 11h, es 
convida els exdansaires a parti-
cipar a la Cercavila. Precisament 
aquest acte és una de les nove-
tats del programa, ja que feia 
anys que s’havia perdut. També 
el dia 1, a partir de les 18h, es 
farà a la pista coberta del CEIP 
Elvira Cuyàs una exhibició del 

Club Gimnàstic i una altra de 
balls de saló infantil a càrrec del 
club de ball Invicto. A les 19.30h, 
l’escenari de la festa es traslladarà 
a la seu de La Unió on actuarà 
el grup a capella Inèdit. A la nit 
(22h) seguirà la música amb el 
concert de les bandes Itaca i Los 
barranquillos. 
Una altra de les estrenes del 
programa és el I Festival de 

playbacks infantil i juvenil que 
es farà el 2 de maig, a les 18h. 
L’últim dia es faran la caminada 
popular d’El Cim, el 3x3 de bàs-
quet de l’AE Elvira La Salle, la 
botifarrada solidària dels comer-
ciants de Mas Rampinyo i la tro-
bada de puntaires. El programa 
clourà amb la representació d’El 
diari d’Anna Frank, a càrrec del 
grup TEA 345 (17.30h).

L’organització celebra els 25 anys 
de la lectura del primer pregó 
El programa s’inicia el 30 d’abril amb la inauguració de les obres de la sala de La Unió amb l’assistència del conseller Tresserras

FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

Membres del club gimnàstic de La Unió en una exhibició feta l’any passat | ARXIU/LAURA GRAU

Pilar Abián | Redacció

El 29 d’abril 
es presenta el 
programa de  
Festa Major
L’Auditori acollirà el 29 d’abril 
(19.30h) la presentació del progra-
ma d’actes de la Festa Major, que 
tindrà lloc els dies 9, 10, 11 i 12 
de maig, i el lliurament de premis 
del 20è Concurs de cartells. Al 
mateix acte també s’inauguraran 
tres exposicions: la de la Mostra 
de Pintura de Festa Major –de la 
qual el jurat farà públic el veredic-
te–, la del concurs de fotografi es 
Miralafoto 2007 i la de cartells. 
La principal novetat del progra-
ma és el Festival Urban Veus, que 
organitza Montcada Ràdio i La 
Veu, amb la participació de grups 
de música urbana | LG

El grup Nour actuarà a l’Urban Veus | ARXIU



28 2a quinzena | Abril 2008Cultura

El saxofonista Sam Atencia va 
presentar el 16 d’abril a l’Orfeó 
Gracienc de Barcelona La Harpo’s 
Band, un grup de jazz format per 
Xef Vila a la bateria, Dick Them 
al contrabaix, Marc Mas al piano, 
Vicens Martín a la guitarra, Xavi 
Anglada al trombó i Albert Cruz 
a la trompeta. La banda posa so-
bre l’escenari el swing, el dixie, el 
bebop i altres estils de jazz, en un 
diàleg musical i de paraula amb el 
públic. Els monòlegs de l’especta-
cle van a càrrec del montcadenc 
Jordi Amenós. 

Homenatge. Segons Atencia, el 
grup fa un recorregut històric, 

sentimental i còmic pels clubs 
nocturns de jazz “on es respirava 
la màgia de la música a l’aire”. 

També intenta recrear l’humor 
absurd i extravagant de l’actor cò-
mic Harpo Marx. 

El grup CMS o l’art 
del trio sense piano

La formació Harpo’s Band es presenta 
a l’Orfeó Gracienc de Barcelona

ESPECTACLES

La banda, que lidera el saxofonista Sam Atencia, està formada per sis músics i l’actor Jordi Amenós

La banda de Sam Atencia aposta per un espectacle que combina el jazz i l’humor | S. ROMERO

El último vagón debuta a Can Cuiàs

Els quatre components d’El último vagón, en una imatge de promoció | EUV

la crítica Andreu Fàbregas, crític de jazz

Ara fa un any el trio format pel 
valencià Perico Sambeat, saxo 
alt i soprà, el pamplonès Javi-
er Colina, contrabaix, i el català 
Marc Miralta, bateria, van pre-
sentar al públic dins del marc 
del Festival de Jazz de Terrassa 
el que és en aquests moments 
una de les formacions jazzísti-
ques més aclamades tan dins 
del nostre país com fora de les 
nostres fronteres. Dintre de la 
gira de presentació del seu tre-
ball “Trio”, la banda CMS va fer 
parada a l’Auditori de Montcada 
el passat 13 d’abril. 
El públic va poder gaudir de la fu-
sió de contextos musicals, com el 
jazz afro-cubà i totes les seves de-
rivacions llatines, amb un discurs 
que dins del món del jazz conei-
xem com a post-bop. El concert 
va arrencar amb dos clàssics de 
gran difi cultat d’interpretació com 
Teo (Thelonious Monk) i Syeeda’s 
Song Flute (John Coltrane). El vi-

atge musical que van desgranar 
al llarg del l’actuació va ser molt 
plural i consistent, on l’alternança 
rítmica de Miralta, sempre acom-
panyada d’un “drumming” es-
pectacular, deixava el camp obert 
a la improvisació. Javier Colina es 
va mostrar trepidant i dinàmic, po-
sant accents de blues amb cites 
molt creatives en alguns temes, i 
Perico Sambeat, tremendament 
explorador, ens va regalar sono-
ritats ‘afro’ i ‘coltrenianes’ a Love 
For Sale (Cole Porter) o íntimes i 
delicades a Youkali (Kurt Weill). 
Cal afegir la gran interpretació del 
tradicional Sweet Georgia Brown, 
que van anar transformant fi ns 
a fer-nos arribar a un crescen-
do musical marcat pel mes pur 
estil Be-Bop, on els “breaks” de 
Miralta, el tempo d’extrema rapi-
desa de Colina i el magistral solo 
de Sambeat van fer arrencar un 
llarg i prolongat aplaudiment del 
públic assistent.

Laura Grau | Montcada

Els antics components del grup 
Kromm, Jordi Centelles, Joa-
quim Giraldo i Jordi Jané, i l’ex-
bateria de Los niños perdidos, 
Josep Maria Centelles, són els 
integrants d’El último vagón, 
una banda nova que ha canviat 
la música heavy per temes més 
melòdics i comercials. “Tenim 
més experiència i el nostre es-
til és més tranquil i profund”, 
ha explicat Centelles. El conjunt 
farà la seva presentació ofi cial el 
26 d’abril al Centre Cívic Can 
Cuiàs (22.30h)| LRSambeat, Colina i Miralta, en un moment del concert que van fer a l’Auditori | S.ROMERO
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TEATRE

Els actors Chema Cardeña i Josep 
Manel Casany són els dos prota-
gonistes de Gosses, una comèdia 
amb un rerafons àcid que refl e-
xiona sobre la complexitat de les 
relaciones entre les persones i el 
problema de la solitud. El punt 
de partida és la trobada al parc de 
dos homes que passegen les seves 
gosses i, a més de parlar dels seus 
animals, també conversen sobre 
la feina, la família, les dones i la 
vida en general. 
Aquests dos homes, que en prin-
cipi semblaven no tenir res en 
comú, acaben per coincidir en 
una visió del món força masclista 
que, servida amb la distància de 
l’humor, permet refl exionar sobre 

quins comportaments es toleren 
i quins no. Albena Teatre és una 
companyia del País Valencià que 

ha rebut diversos guardons com 
el Premi de Teatre de la Generali-
tat Valenciana.

‘Gosses’ refl exiona sobre la difi cultat 
de les relacions humanes i la solitud
L’obra, una comèdia amb un rerafons àcid, es representarà el 26 d’abril a l’Auditori Municipal

El programa inclou estils 
tradicionals i exòtics

El ball fl amenc és una dels estils que es podran veure al festival de dansa | SANTI ROMERO/ARXIU

Chema Cardeña i Josep Manel Casany són els dos protagonistes de ‘Gosses’ | AT

DIA MUNDIAL DE LA DANSA

Laura Grau | Montcada

El festival compta amb la participació d’una desena de grups

Xerrada sobre la dona a la II República

Una representació de les escoles 
i les entitats de ball i de dansa 
del municipi participarà el pro-
per 27 d’abril al festival que or-
ganitza la Regidoria de Cultura 
amb motiu del Dia Internacional 
de la Dansa, que tindrà lloc a la 
plaça Joanot Martorell, darrera 
de l’Ajuntament (11.30h). L’ac-
tivitat comptarà amb l’actuació 
d’una desena d’entitats i escoles 
de ball i dansa de Montcada i 
s’allargarà fi ns a les 14h.

Participants. El programa inclou-
rà les actuacions del Club Invic-
to de La Unió de Mas Rampi-
nyo, dels alumnes del curs de 
balls de saló de l’Institut Muni-

cipal d’Esports i Lleure, l’Associ-
ació Ballet Flamenco Triana, les 
escoles de Dansa Gimnàs Jyms, 
Eva Nieto i Susana Arévalo, el 
grup de dansa de Can Cuiàs i 
els grups de dansa oriental dels 
cursos de Cultura i del Centre 
Cívic l’Alzina (Terra Nostra). 
Per primera vegada al festival 
actuarà el grup de balls de saló 
del Casal de la Gent Gran de 
Montcada i Reixac. Cada par-
ticipant ballarà entre tres i sis 
peces i es podran veure una 
gran diversitat d’estils com 
rock&roll, ritmes llatins, sevilla-
nes, jazz, hip hop, dansa orien-
tal, balls de saló i les originals 
coreografi es de Bollywood, en-
tre d’altres. 

María del Puerto Muñoz | PA/ARXIU

Silvia Díaz | Redacció

“El paper de la dona a la II Re-
pública” és el títol de la xerrada 
que farà María del Puerto Muñoz 
Ferreiro el 29 d’abril a la sala ins-
titucional de la Casa de la Vila 
(18.30h). Muñoz és llicencia da 
en Història Contemporània per 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona i professora d’Història a 
l’Escola Aula Europea de Barce-
lona. La historiadora centrarà la 
seva conferència en les expectati-
ves que obre aquest període per 

a la dona, sobretot en l’aspecte 
polític, ja que per primera vega-
da assoleix la categoria de ciuta-
dana amb dret a vot, i analitzarà 
com es viu aquest canvi de men-
talitat a municipis com Montca-
da. La xerrada s’emmarca en el 
programa commemoratiu del 
75è aniversari de la II República. 
L’altre acte programat, una obra 
de teatre d’El Rinconcillo –que 
s’havia d’haver fet el 12 d’abril al 
Centre Cívic Can Cuiàs–, es va 
anul·lar per problemes tècnics. 

Laura Grau | Montcada

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

625 601 107
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el retro-visor Antoni Orihuela
Fundació Cultural

L’accident va provocar desperfectes materials a molts habitatges però cap víctima

La matinada del dia 6 de juny de 
1950 la població de Montcada 
i Reixac i tots els pobles del vol-
tant es van despertar esverats 
per l’efecte d’una violentíssima 
explosió que, a més d’altres des-
perfectes més importants (teula-
des, portes, envans...), va fer una 
trencadissa de vidres de fi nestres 
a infi nitat d’habitatges. L’ensurt 
va ser majúscul, però només hi 
va haver un ferit lleu. El carrer 
Major es va omplir de veïns que 
van sortir espantats, amb pijama i 
batí. Comentaven, desconcertats, 
quina podia haver estat la causa 
d’aquells estralls. Era indubtable 

que es tractava d’una explosió, 
però, d’on provenia? Ben aviat es 
va suposar que els causants po-
dien ser els polvorins que l’exèrcit 
tenia als terrenys del Mas Duran, 
a les instal·lacions militars que 

es coneixien com els Quarters 
de Ripollet, perquè els terrenys 
que ocupaven pertanyien en part 
al municipi veí. De fet, les instal-
lacions quedaven força allunyades 
del nucli urbà i el coneixement 
que tenien molts montcadencs de 
la presència del destacament mili-
tar al municipi, llevat dels pagesos 
que conreaven les vinyes del vol-
tant, era aquella tartana que por-
tava i recollia els fi lls d’algun ofi cial 

que anaven a escola a Montca-
da, als col·legis dels “Hermanos” 
i de les monges. Els ofi cials i les 
seves famílies vivien en un edifi ci 
del costat del polvorí, i la tropa, en 
unes naus. També hi havia una 
petita granja, amb dues vaques 
per garantir el subministrament de 
llet a l’ofi cialitat, a la tropa ranxo, 
ja s’entén. Alguns soldats anaven 
a missa els diumenges i després 
passejaven pel carrer Major.

L’explosió al polvorí de Mas Duran

L’explosió d’un dels tres polvorins de Mas Duran va provocar un sot de 8 metres | FCEl carrer Major es va 
omplir de veïns que 
van sortir espantats 
en pijama i batí

El nou portal de ‘La Veu’ 
busca fi lmacions antigues

El nou portal informatiu laveu.tv 
que Montcada Comunicació po-
sarà en marxa a Internet per Fes-
ta Major tindrà un fons històric 
d’imatges de vídeo que s’inau-
gurarà amb documents del 
fons personal del montcadenc 
Manel Lahoz, que disposa de 
fi lmacions de Montcada dels 
anys quaranta i cinquanta. To-
tes les persones que disposin 
de fi lmacions antigues sobre 
Montcada, siguin amb el for-

mat que siguin, poden posar-se 
en contacte amb laveu@montca-
da.org o trucar als telèfons 935 
726 491/935 726 492. 
El nou portal també oferirà 
vídeos dels esdeveniments cul-
turals i socials més importants 
de la temporada, com els que 
s’han pogut veure al web mont-
cadaradio.com sobre la Calvacada 
Reis, la Rua Carnaval i els Tres 
Tombs, entre d’altres. A partir 
d’ara aquests vídeos es podran 
visionar a laveu.tv

Laura Grau | Redacció

MONTCADA COMUNICACIÓ

L’objectiu és crear un fons de vídeos de la història de Montcada

Un grup d’acròbates en una actuació als anys cinquanta a l’Abi | ARXIU FUNDACIÓ CULTURAL



312a quinzena | Abril 2008 Esports

La Salle tanca un cicle amb 
el descens a la Primera 
Catalana PÀG. 32

El CD Montcada es 
garanteix, pràcticament, la 
seva permanència PÀG. 33

>Esports

A l’UE Montcada li va sobrar 
una ronda a la Divisió d’Honor 
del Campionat de Catalunya 
per equips per emportar-se la 
victòria per tercer any consecu-
tiu. Els reforços a principis de 
temporada han donat resultats i 
els escaquistes montcadencs van 
aconseguir el títol amb una clara 
superioritat, guanyant totes les 
jornades i obtenint 9 punts dels 
9 possibles. 
L’UE Montcada va demostrar 
una gran regularitat i va consoli-
dar el seu nou èxit a les jornades 
que va disputar a casa d’alguns 
del seus rivals directes com al 
debut, a Cerdanyola del Vallès, 
i a la quarta jornada a casa de 
l’UGA. A aquestes dues rondes, 
va guanyar per un ajustat 4 a 6.
Les altres set victòries es van 
caracteritzar per la contundèn-
cia, destacant el triomf a Sant 
Adrià –0,5 a 9,5– que li va do-
nar, a la penúltima jornada, el 
títol de forma matemàtica. “No 
ha estat fàcil tornar a guanyar, 
però, mica a mica, vam anar 
augmentant les distàncies grà-
cies a la nostra contundència a 
cada una de les rondes”, expli-
ca Jaume Izquierdo, president de 
l’UE Montcada. 
Marc Narciso, Radek Kalod, 
Salvador del Río, Jaime Cuar-
tas, Arturo Vidarte, Ana María 
Vargas, Victor Vehí, José María 
Hernando, Alejandro Ríos, An-

toni García, Narcís Bravo, que 
per problemes laborales no ha 
pogut participar a totes les jor-
nades, Lluís Luna, Jan Markos, 
Pavel Simacek, Fabio Bruno i 
el capità Eugeni Romero són 
els artífexs d’aquest nou èxit de 
l’UE Montcada, que consolida 
al club com un dels millors del 
panorama català i estatal. Jaume 
Izquierdo, president de l’entitat, 
ho té molt clar: “Aquest tercer 
títol consecutiu ens reporta 
una grandesa, prestigi i estima 
dels contraris i de la societat 
en general; ens anima a conti-
nuar perquè ens demostra que 
estem fent una bona feina i ens 
dóna garanties de continuïtat 
pel futur”.
 
Resultats de la resta d’equips. 
Dins d’aquest panorama de gran 
felicitat a l’UE Montcada, hi ha 
un motiu per a la decepció. El 
tercer equip no va assolir la per-
manència a la Primera Provin-
cial després d’haver pujat l’any 
passat. Tot i que s’havia reforçat 
bé, no va aconseguir mantenir la 
categoria en perdre algunes par-
tides que estaven pràcticament 
guanyades i acabar a l’última 
posició. El que sí que ha acon-
seguit evitar el descens  al seu 
debut a la Segona Divisió és el 
segon equip, que ha sigut setè. 
Pel que fa a l’UE Montcada D, 
va fi nalitzar a la quarta posició a 
la Tercera Provincial.

ESCACS. Campionat de Catalunya per equips

El club montcadenc consolida el seu prestigi al món dels escacs en sumar el seu tercer títol de forma contundent, aconseguint 9 punts dels 9 possibles

Rafa Jiménez |  Redacció

L’UE Montcada guanya per tercera vegada 
consecutiva el Campionat de Catalunya

A dalt, d’esquerra a dreta, Ana M. Vargas, Narcís Bravo, José M. Hernando, Arturo Vidarte, Víctor Vehí, Salvador del Río i Alejandro Ríos. A baix, 
d’esquerra a dreta, Jaime Cuartas, Jaume Izquierdo, Eugeni Romero i Marc Narciso | SANTI ROMERO   

Després de l’èxit al Campionat de Catalunya, a l’UE Montcada li esperen uns mesos amb compromisos impor-
tants. Entre el 25 de juny i el 3 de juliol, organitzarà la XVI edició del seu torneig, l’Open Internacional d’Escacs 
Vila de Montcada. Un mes i mig després, el club afrontarà el seu segon gran objectiu de tota la temporada: 
pujar a la Divisió d’Honor Estatal. Entre el 13 i 17 d’agost, es disputarà a Lleida el Campionat d’Espanya de 
Primera Divisió, Zona Nord. Els dos primers classifi cats pugen directament i aquesta és la meta de l’entitat 
després d’acabar setè fa dos anys i quedar-se a las portes –tercer– a la darrera edició. “Aquest any anem a 
per totes perquè podem disposar de tots els jugadors que tenim. Mai tens la seguretat, però esperem que 
no hi hagin contratemps i assolim l’objectiu principal: entrar a la màxima categoria dels escacs a nivell 
estatal”, diu Jaume Izquierdo, president de l’UE Montcada | RJ

Pròxim objectiu: pujar a la Divisió d’Honor Estatal
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La Salle ISTE 
acaba a l’últim 
lloc i ja pensa 
en la Copa
La Salle ISTE va millorar la seva 
imatge a l’últim partit de la Lliga 
Catalana, però no va poder amb 
un rival molt superior com el 
Gavà, que se’n va emportar la vic-
tòria del Miquel Poblet per quatre 
gols de diferència, 24 a 28. Des-
prés de la Lliga Catalana, La Salle 
afronta ara l’inici de la Copa Ca-
talunya i el seu primer rival, amb 
format d’eliminatòries, serà el BM 
La Roca. Juan Manuel Fernández 
ja no comptarà per a la Copa amb 
Andrea Monzón, que es retira. Per 
suplir el seu lloc, ha arribat Andrea 
Ederra | RJ

HANDBOL FEMENÍHANDBOL. Fase de permanència Lliga Catalana

Després de cinc anys, La Salle no 
pot mantenir-se a la Lliga Catalana
La derrota a la pista del Manyanet-Les Corts va provocar el descens de categoria. Només un miracle ho pot evitar defi nitivament

D’esquerra a dreta, Paco Gómez, David Moratona, Manu Pesquer, ‘Chachi’ López, Xavi Martín, Óscar San Felipe i David Sánchez |  S. ROMERO

<<

Xavi Martín
Capità de
La Salle

l’entrevista

16 anys al primer equip i 5 
com a capità. Trist per retirar-
se amb un descens?
A cap dels que marxem ens 
agrada aquesta sortida. No ens 
ha acompanyat la sort i ha hagut 
molta competitivitat a la fase. 

Li preocupa el futur del club?
Jugar a una categoria inferior 
pot ser positiu per als joves que 
es queden a l’entitat. Hi ha qua-
litat per pujar ràpid. 

Amb què es queda de tots 
aquests anys al club?
Al marge dels èxits esportius, 
amb l’oportunitat d’haver cone-
gut grans persones | RJ 

‘Em quedo amb 
les grans persones 
que he conegut’

La Salle no ha fet bé els deures a les 
últimes dues jornades i no ha evitat 
el descens després de cinc anys a la 
Lliga Catalana. Els homes d’Àlex 
Weikert van perdre la categoria, a la 
penúltima jornada, en un tens partit 
a la pista del Manyanet-Les Corts, 

34 a 31. A la darrera jornada, La 
Salle va aconseguir la victòria da-
vant el Poblenou, però el triomf de 
la Canonja contra el Terrassa el va 
condemnar a la sisena posició. La 
darrera opció de salvació dels lasai-
lans depèn de l’ascens a la Primera 
Nacional de dos equips catalans. 

A l’espera de jugar la Copa amb 
el Mataró, l’últim matx contra el 
Poblenou va suposar l’adéu de vuit 
jugadors que es retiren: Xavi Mar-
tín, David Sánchez, Manu Pesquer, 
David G. Moratona, Jaume Soto, 
Óscar San Felipe i ‘Chachi’ López. 
Paco Gómez també deixa el club.

El Valentine Montcada ja ha obli-
dat completament el sotrac de joc 
que, fa aproximadament un mes, 
li va treure de les tres primeres 
posicions del Grup C de la Lliga 
EBA. D’ençà de la derrota amb 
l’UGT, els homes de César Sau-
ra han encadenat quatre victòries 
consecutives que li han reobert 
totes les opcions. A Navàs, el Va-
lentine va saber patir fi ns al fi nal 
per aconseguir un ajustat 78 a 83. 
Els montcadencs van fer una molt 
bona primera meitat, però es van 
relaxar després del descans. El Na-
vàs va recuperar un desavantatge 
d’11 punts i li va donar la volta al 
marcador. El Valentine mai va es-
tar fora del partit i l’encert des de 
la línia exterior, amb uns molt ins-
pirats Lluís Curto i Dani Pérez, li 
va acabar donant el triomf per cinc 
punts de diferència.
Precisament, l’encert des de 6,25 
també va ser decisiu per a la vic-
tòria al Miquel Poblet contra el 
Monzón, 86 a 79. Curto i Pérez 

van tornar a fer un molt bon matx 
i van sumar 44 dels 86 punts del 
seu equip. El Valentine va encertar 
11 triples de 22 intents i va derro-
tar als aragonesos per un 86 a 79.
Després d’aquests triomfs, el Va-
lentine continua a la quarta posició 

amb els mateixos punts que el ter-
cer, el River Andorra, que va cau-
re a la pista del Fiat Olivar. Valls 
i l’UGT comparteixen el lideratge. 
Els propers rivals dels montca-
dencs seran l’Igualada i el Valls, en 
un partit decisiu al Miquel Poblet.

BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la LLiga EBA

Els homes de César Saura van sumar dues victòries més contra el Navàs i el Monzón

Rafa Jiménez  |  Redacció

Al Valentine femení, que continua sense provocar un canvi al seu còm-
put de victòries, ja no li queda ni el consol de compartir, amb el Lluïsos 
de Gràcia, l’últim lloc a la Primera Nacional. A les dues últimes jorna-
des, les noies de Josan García van perdre contra l’Hispano Basket i el 
Banyoles, tot i que el desenllaç de cadascun dels partits va tenir poc a 
veure amb la classifi cació dels seus dos rivals. Contra les barcelonines, 
situades a la part mitja-baixa de la taula, les montcadenques van patir 
una contundent derrota per 36 punts de diferència, 42 a 78. En canvi, 
a la pista del Banyoles, tercer a la classifi cació, el Valentine només va 
perdre de deu, 55 a 45. El Lluïsos de Gràcia es va despejar de la cua 
després d’aconseguir el seu tercer triomf de tota la temporada contra 
el Sant Celoni | RJ

SANTI ROMERO

Lluís Curto està en forma i s’està mostrant letal des de la línia de 6,25 | SANTI ROMERO   

> El Valentine femení, cuer en solitari

Mariana, al partit amb el Gavà |  SANTI ROMERO

El Valentine recupera la moral 
i l’estat físic i s’apropa al play off

Rafa Jiménez  |  Redacció
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El Sant Joan 
arriba al fi nal 
amb opcions 
de pujar

A manca de sis jornades per al 
fi nal de la Segona Regional, el 
Sant Joan Atlètic torna a somniar 
amb la possibilitat de pujar. Des 
que va recuperar els tres punts 
que li havia tret la Federació, els 
jugadors de ‘Cuqui’ han encade-
nat quatre victòries consecutives. 
Les dues últimes: a casa contra 
el Cardedeu (2-0) i al camp de la 
Torreta, el segon classifi cat (1-2). 
Ara mateix, els montcadencs te-
nen la promoció d’ascens a no-
més tres punts de distància.

Rafa Jiménez  |  Redacció

FUTBOL.  2a Regional

El Sant Joan s’apropa al segon |  S. ROMERO

Després d’una alegria sempre 
hi ha temps per patir una decep-
ció. Aquest és el pensament que 
deu acompanyar als afi cionats 
del Game’s Gallery en el que 
portem de temporada. Després 
d’aconseguir una treballada vic-
tòria a casa contra l’Epic Casino 
(6-3), que li donava la quarta posi-
ció i li feia somniar amb el subcam-
pionat, l’equip de ‘Pati’ va tornar a 
exhibir la seva cara més irregular 
a la pista del Centelles (7-7), tot i 
els quatre gols de Grimaldos.
El partit contra un equip situat a la 
part mitja-baixa de la taula podia 
haver acabat, perfectament, amb 
la novena derrota de la temporada. 
Després d’anar al descans perdent 
per 3 a 1, el Game’s Gallery va mi-
llorar la seva imatge a la represa i 

va aconseguir empatar el partit en 
dues ocasions fi ns al 5 a 5. A falta 
de dos minuts, Raúl Serrano va 
avançar als montcadencs, però al-
gunes errades arbitrals van tornar 
a posar per davant als locals. A set 
segons del fi nal, Raúl va salvar, al-
menys, un punt.

Victòria a casa. Una setmana 
abans, el Game’s Gallery havia 
guanyat a l’Epic Casino amb un 
partit molt seriós. Al descans, es 
va arribar amb un ajustat 3 a 2 grà-
cies als gols de Sergio i Raúl Serra-
no, en dues ocasions. A la segona 
meitat, el Game’s Gallery va ser 
més superior. Tres gols més, obra 
de Miguelito, Grimaldos i Valtin-
ho, li van donar tres punts molt 
importants. Jaime, decebut per 
la seva manca de minuts durant 

aquest partit, va demanar explica-
cions a ‘Pati’ i el club, descontent 
amb la seva actitud durant part de 
la temporada, va decidir donar-li 
de baixa. 
A falta de tres jornades per al fi nal 

de lliga, els montcadencs ocupen 
la cinquena posició amb 49 punts, 
a sis del segon, el Santvicentí. El 
Corbera, que va derrotar al Ca-
net, ja és matemàticament campió 
i jugarà a la Divisió de Plata.

FUTBOL SALA. Grup Sisè de Primera A

El Game’s Gallery no 
trenca la seva irregularitat 

Rafa Jiménez  |  Centelles

El Santa 
Maria segueix 
escalant llocs a 
la classifi cació

Després d’una campanya molt 
irregular, sembla que el Santa 
Maria podrà acabar la tempo-
rada amb una digna posició a la 
Segona Regional. A les últimes 
dues setmanes, l’equip de Qui-
que Berlinghieri va treure un 
punt de la seva visita al camp 
del Martorelles, un rival directe 
(1-1), i va golejar sense proble-
mes al cuer, el Montornès Nord 
(5-1). Aquests quatre punts li 
han permès pujar fi ns al setè lloc 
amb 39 punts.

Rafa Jiménez |  Redacció

FUTBOL.  2a Regional

Jaime Solana va jugar contra l’Epic Casino el seu últim partit amb el G. Gallery | SANTI ROMERO   

El Santa Maria mira cap amunt |  SANTI ROMERO

Els jugadors de Luis Fernández 
sortien pel túnel de vestidors del 
Municipal de Santa Coloma ebris 
de felicitat. Somriures, crits, cops a 
l’espatlla. El CD Montcada acaba-
va d’aconseguir un triomf clau per 
encarar les darreres sis jornades 
amb tranquil·litat. L’eufòria es va 
desfermar, i amb raó. La victòria 
havia estat d’aquelles que et deixen 
amb un regust de boca d’allò més 
dolç, amb gol a l’últim minut in-
clòs, i la sensació és que la feina 
per assolir la salvació, gran objec-
tiu de la temporada, està gairebé 
feta.Però només gairebé, perquè 
aquest equip, igual que és capaç de 
jugar de tu a tu amb els líders de la 
Primera Catalana, es busca proble-
mes quan cau en la relaxació. 
Això es el que havia passat feia 
dues setmanes a la Ferreria contra 
el Tortosa. El conjunt tortosí, a la 
zona baixa de la taula, va avançar-
se al minut 4, però tot i nedar amb 
força i contracorrent durant tot el 
partit, el CD Montcada va claudi-
car davant de l’efectivitat dels visi-
tants (1-2).

Reacció a Santa Coloma. La desfeta 
va fer mal i el partit contra la Gra-
manet B era crucial. De perdre, els 
verds s’haguessin col·locat només 

tres punts per sobre de la zona de 
descens, però els de Fernández 
van treure el caràcter i es van en-
dur tres punts que els hi donen un 
matalàs de nou. Xavi Alonso va 
avançar els montcadencs abans del 
descans, però en una segona part 
vibrant, els colomencs empataven. 
Tot semblava decidit quan Garzón 
resolia un u contra u per inundar 
el vestuari d’alegria.

FUTBOL 

Els verds donen un cop d’autoritat 
i tenen la permanència més a l’abast

César Sánchez |  Santa Coloma

El CD Montcada es va refer bé de la derrota a casa contra el Tortosa, guanyant al camp de la Gramanet-Milán B | SANTI ROMERO   

Després de la derrota a casa amb el Tortosa, els montcadencs van sumar els tres punts a Santa Coloma amb un gol a l’últim sospir

Per no treure la calculadora

Difícilment, amb l’avantatge del que gaudeix, el CD Montcada fi nalitzarà la 
temporada a les tres últimes posicions de la Primera Catalana que provo-
quen el descens. Però, per no haver de patir fi ns a l’últim moment, seria 
bo que els verds miressin d’acabar el campionat el més amunt possible. 
Depenent dels ascensos i descensos dels equips catalans de la Segona 
Divisió B, la resta de categories guanyaran o perdran places. I amb tres 
equips del Principat amb molt números per baixar, el CD Montcada hauria 
de deixar sis equips per sota per gaudir d’una salvació garantida | CS 

El club va donar de baixa Jaime després del partit contra l’Epic
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El tercer partit del FC Barcelona al 
Miquel Poblet, al Campionat Na-
cional de Lliga de Futbol Indoor, 
va acabar amb una altra victòria 
davant l’Atlètic de Madrid per 
un contundent 20 a 8. El partit, 
vist per unes 900 persones que es 
van apropar al pavelló, va ser un 
passeig per als catalans. Els pro-
tagonistes esportius van ser Joan 
Barbarà i Thomas Christiansen, 
autors, tots dos, de quatre gols. 
L’altre nom propi va ser el d’Óscar 

García. El sabadellenc va patir una 
lleugera taquicàrdia que el va obli-
gar a deixar el partit abans d’hora. 
Óscar va ser ingressat a l’Hospital 
de Sabadell, però no va trigar a re-
bre l’alta.
Amb aquesta nova victòria, el Ba-
rça torna ser el líder de la lliga amb 
15 punts, un més que el Reial Ma-
drid. El Deportivo, tercer amb un 
partit menys, sembla, ara mateix, 
el favorit al títol. L’últim matx del 
FC Barcelona a Montcada serà el 
16 de maig amb el València.

El Barça segueix fort als partits al 
Miquel Poblet i ja és líder en solitari

FUTBOL INDOOR. Campionat Nacional de Lliga

Rafa Jiménez  |  Redacció

Sergi, en una acció del partit | SANTI ROMERO   

L’equip sènior del club Shi-Kan 
de karate, format per David Ber-
mejo, José Castillo, Guillermo 
Reyes, Patricio López, Rubén 
Estrella i Carlos Martínez, va 
acabar tercer en kumite (com-
bat) al Campionat de Catalunya 
de Montornès. L’equip infantil, 
amb Joan Muñoz, David Abejón 

i Rubén Serrano, van ser cam-
pions, també en kumite. Aquests 
tres infantils, més el juvenil Ke-
vin André, aniran al Campionat 
d’Espanya de Conca del 19 i 20 
d’abril. El dia 20, a partir de les 
12h, el club participarà a una 
trobada en contra de la violèn-
cia de gènere que es farà a Santa 
Coloma de Gramanet.

Dues medalles del Shi-Kan 
al Campionat de Catalunya

> David Peña, baixa durant tres mesos 
El ciclista del Saunier Duval-Alcaraz va sofrir una greu caiguda al Trofeig 
Joan Escolà de Sabadell que li va provocar un desplaçament de les cos-
telles i estarà de baixa entre dos o tres mesos. La resta de resultats de 
l’equip van ser força discrets. Jordi Cervantes va ser el millor al Trofeig 
de Villatuerta (Navarra) i al Gran Premi de Loinaz –23è i 40è respectiva-
ment–. Carlos Lapuerta va ser el millor a Sabadell –27è, al Joan Escolà i 
15è al Campionat de Sabadell–. El 19 d’abril, l’equip farà la seva presen-
tació ofi cial al Casino de Terra Nostra (Crta. N-150), a les 10h | RJ

> Èxit al País Basc de dos joves ballarins
La parella del club E.N. Dansa de l’escola Eva Nieto, formada pels joves 
Sergi Vega (16 anys) i Neus Mestres (17), va fer pòdium a dues proves 
al País Basc, el Trofeig Ajuntament d’Etxevarri i el Trofeig AEBDC. A una 
altra competició, el Ciutat de Cornellà, els també joves Enric Trias i 
Miriam Saint Germain (13 anys) van acabar primers. Sarabel Ruiz i 
Ricardo Núñez, de 30 anys, van fer pòdium | RJ

en 2 minuts

Rafa Jiménez  |  Redacció

SHI-KAN
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en 2 minuts
FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA. Segona Divisió 

El femení té 
l’ascens a la vora
A l’EF Montcada li queden nou punts 
per jugar i manté la primera posició 
al Grup Segon de la Segona Feme-
nina després de que la Federació li 
donés els tres punts del partit ajornat 
contra el San Mauro i de la victòria 
davant el Vilanova del Camí –6 a 1–. 
A l’anterior setmana, es va suspen-
dre el matx al camp del Masquefa, 
que es jugarà el 23 d’abril. Entremig, 
les montcadenques jugaran a domi-
cili del tercer classifi cat, el Sabadell, i 
a casa contra la Maurina Egara. Amb 
54 punts, les noies d’Antonio Moya li 
treuen cinc punts al Rubí, que té un 
partit més, i sis a les sabadellenses.  

El Santa Maria B continua en ratxa. 
Fa cinc jornades que no perd i va su-
perar el Teià a la classifi cació acon-
seguint un espectacular 1 a 7 al seu 
camp. A la següent jornada, va treu-
re un punt de la seva visita a l’Àguila 
(2-2). Amb 31 punts, l’equip de Víc-
tor Ortega ha passat per davant del 
Teià i l’Empenta per situar-se a la de-
sena posició del grup. “L’equip està 
fent una molt bona feina, ha millo-
rat en defensa i s’ha adaptat molt 
bé al nou sistema de joc”, explica 
Ortega, que, a falta de quatre partits, 
té l’objectiu de retallar els nous punts 
que li treu el Masnou B. 

El Santa Maria B puja llocs a la taula gràcies al seu bon moment

Rafa Jiménez     

El Santa Maria B ha millorat molt el seu joc i li va fer un set al Teià al seu camp  | SANTI ROMERO

Les noies d’Antonio Moya ho tenen tot de cara per pujar a Primera | SANTI ROMERO

Després de dues derrotes consecu-
tives, el sènior B de l’AE Can Cuiàs 
va sumar quatre punts en els seus 
últims partits. Els montcadencs 
van  empatar a casa contra La 
Concordia (3-3), però van ser ca-
paços de guanyar a la pista del seu 
immediat perseguidor, La Sardana 
de Badia, per un contundent 0 a 
3. Aquests quatre punts no li han 
permès, però, deixar la novena po-
sició ja que té un gran desavantage 
respecte a l’Inmobilaria Sáhez.  Als 
propers partits, jugaran contra l’AV 
Morera B i l’AE Montmeló.

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

El sènior B millora 
els seus resultatsNo va ser bo el balanç de La Salle 

B en els seus dos partits consecu-
tius a fora de casa contra el Lubesa 
Valldoreix i el CH Bordils, els dos 
primers classifi cats, ja que tots dos 
matxs van fi nalitzar amb derrota. Al 
primer partit, la diferència va ser 
mínima –25 a 23–, però al següent 
els montcadencs van ser molt in-
feriors i van caure contra el líder 
invicte amb un desavantatge de 
18 gols, 39 a 21. Cinquens de sis 
equips, els homes que entrena Teo 
Lazo tindran l’oportunitat de millo-
rar la seva situació amb dos matxs 
al Miquel Poblet contra el CH Sant 
Miquel i el BM La Roca.

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial 

L’Elvira Cuyàs no acaba de remuntar

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

El Valentine B no es mou del sisè lloc  

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS B. C. Catalunya B 

El cuer acumula dues derrotes més
Els dos últims partits del segon 
equip de l’Elvira Cuyàs van fi nalitzar 
amb un resultat ja habitual aquesta 
temporada: la derrota. El cuer, que 
només ha guanyat un matx dels 24 
que ha disputat, van fer una anota-
ció molt pobre per acabar perdent 
de 20 punts, 30 a 50, al Gimnàs 
Municipal contra el Jesus Maria 
i Josep B. Al següent partit, els 
montcadencs van perdre a la pista 
del Guinardó B per 29 punts de di-
ferència, 87 a 58. Últims, a quatre 
victòries del penúltim, l’Elvira Cuyàs 
B jugarà a les properes jornades a 
casa contra el Caldes de Montbui, 
segon, i a la pista del Teià.

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. Primera Divisió Territorial

El sènior A confi rma el seu ascens a la Preferent Catalana

SANTI ROMERO

El sènior A de l’AE Can Cuiàs jugarà la 
pròxima temporada a la Preferent Ca-
talana. L’equip d’Alfonso Anés va fer 
bo els pronòstics i no va desaprofi tar 
la seva primera oportunitat d’aconse-
guir l’ascens amb la seva victòria a 
Centelles per 3 a 4. El club ha com-
plert brillantment el seu objectiu i el 
seu entrenador, després de guanyar 
un altre partit contra La Sínia (3-2), 
dedicava l’èxit al seu pare, mort re-
centment, i a un dels seus jugadors, 
Miguel Àngel Rodríguez, lesionat de 
gravetat al partit amb el Centelles i 
que, possiblemente, s’haurà de re-
tirar. El Ripollet, segon a tres punts 
dels montcadencs, també ha pujat.

SANTI ROMERO

FUTBOL. SANTA MARIA B. Tercera Regional 

Serà difícil que el Valentine B pu-
gui, a les quatre jornades que res-
ten pee al fi nal de la lliga, acabar 
més amunt de la sisena posició. Els 
jugadors de Miguel Blanco van so-
lucionar amb contundència la seva 
visita a la pista del Martinenc, an-
tepenúltim classifi cat, amb un clar 
77 a 99, però van tenir més pro-
blemes a casa contra el Sant Joan 
Despí, el segon. Els montcadencs 
no van fer un mal partit, però van 
perdre de tres punts, 77 a 80. SANTI ROMERO

El descens fi ns al tercer lloc del Grup 
Primer del Campionat Territorial de 
Barcelona sembla que ha sigut un 
cop massa fort per als homes de Xa-
vier Torreblanca. Els seus dos últims 
partits van acabar amb derrota contra 
dos dels seus immediats persegui-
dors. Els montcadencs van perdre a 
la pista de l’AE Badalonès Dimonis 
(71-64) i també van caure a casa, 
davant el Manlleu B, de manera molt 
ajustada, 69 a 71. L’Elvira Cuyàs es 
manté a la tercera posició, mentre 
que el nou líder, encara que amb un 
matx més, és el Caldes de Montbui, 
que va guanyar a les Franqueses.SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. Segona Catalana 

La Salle B no puntua en dues visites

A falta de tres jornades, l’AE Can Cuiàs d’Alfonso Anés ha aconseguit l’ascens | SANTI ROMERO

El Can Cuiàs B ha reconduït la seva dinàmica negativa, però no ha deixat el novè lloc  | SANTI ROMERO
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BÀSQUETBÀSQUET

Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C
JORNADES  RESULT.
25 Navàs - Valentine A   78-83
26 Valentine A - Monzón  86-79

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valls 26 45
2 U.G.T.Aragón 26 45
3 River Andorra  26 44
4 Valentine Montcada 26 44

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6
JORNADES  RESULT.
25 Martinenc Barcelona - Valentine B   77-99
26 Valentine B - Sant Joan Despí  77-80

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Universitari                  26 48
2 B.C. Sant Joan Despí                  26 47
3 Tecla Sala B               25 43
6 Valentine B 26 40

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1
JORNADES  RESULT.
24 Valentine - Hispano Basket  42-78
25 Banyoles - Valentine     55-45

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1    C.B. Femení Cerdanyola A     25 48
2 Nikart - S.E.S.E.                  24 47
3 Bayoles         25 46
16 Valentine 25 27

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior -Grup 1
JORNADES  RESULT.
24 AE Badalonès Dimonis - Elvira Cuyàs   71-64
25 Elvira Cuyàs - Manlleu B  69-71

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Caldes Montbuí C          25 46
2 CE Les Franqueses A            24 46
3 C.B. Elvira Cuyàs A 24 43

CB Elvira Cuyàs B
Camp. Cat. B masc. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
24 E. Cuyàs B - J. Maria i Josep B   30-50
25 Guinardó B - E. Cuyàs B   87-58

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Corazonistas Euroval B 23 44
2 C.B. Caldes Montbui B           24 44
3 U.E. Lima-Horta B                23 44
16 Elvira Cuyàs 24 25

CB Montcada júnior
Camp. Cat. Júnior Pref. masc. 2a fase - G4
JORNADES  RESULT.
12 Sagrada Familia - CB Montcada     69-64
13 CB Montcada - CB Salt-La Salle  71-84

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Tarragona 2016 A            13  24
2 Albert Disseny - CB I UM A        12  22
3 CB Salt- La Salle                   13 20
7 CB Montcada  12  16

CB Montcada B júnior
Camp. Cat. Júnior masc. 1r any - Grup 1
JORNADES  RESULT.
25 CB Montcada B -UE Montgat B  57-76
26 CB Argentona - CB Montcada B   74-41

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep B                  26 49
2 Mataró        26 47
3 Akasvayu Girona B                26 47
14 CB Montcada 26 32

CB Montcada cadet A
Cadet A. Camp. Cat. Interterritorial -  Grup 4
JORNADES  RESULT.
11 Escola Pia - CB Montcada A   58-67
12  CB Montcada A - CB Igualada  71-74

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Axa F.C. Barcelona B              12 24
2 Sferic Terrassa A                 12 22
3 C.B. Igualada A                   12  21
5 CB Montcada  12 18

CB Montcada cadet B
Camp. Cat. Cadet masc. 1r any - Grup 2
JORNADES  RESULT.
25 Castelldefels - CB Montcada B     91-45
26 CB Montcada B - UE Montgat B  Ajornat

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Castelldefels 25 47
2   Grup Barna               25 44
3 Granollers          24 43
14 CB Montcada 23 26

CB Montcada cadet C 
Cadet Fase regular C2 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
11 CB Montcada C descansa 
12 CB Montcada C - Sant Feliu Codines  88-25

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Escola Del Carme              10 19
2 C.B. Sant Cebrià 11 19
3 Sant Medir              10  16
7 CB Montcada  9 13

CB Montcada cadet fem.
Cadet femení fase reg. B1 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
11 CB Montcada - CB Corbera   49-42
12 CB Santfeliuenc - CB Montcada   59-49

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Sant Just                10  17
2 Sant Quirze               11  17
3 Santfeliuenc  10 16
4 CB Montcada  11 16

CB Montcada infantil A
Infantil A - Nivell A2 - Grup 1
JORNADES  RESULT.
11 CB Montcada  - Vilassar de Dalt  59-60
12 AE Minguella - CB Montcada   65-48

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants                        9 18
2 C.B. Vilassar De Dalt A           9  17
3  Minguella 9 14
4 CB Montcada A                        10  14

CB Montcada infantil B
Infantil B - Fase reg. B2 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
11 Joventut D - CB Montcada B  60-10
12 CB Montcada B - AB Premià B   48-66

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Joventut Badalona D                     12  23
2 Sant Josep B             12  22
3 Gramenet               11  20
10 CB Montcada  11 10

CB Montcada mini A
Mini A - Nivell B1 - Grup 02
JORNADES  RESULT.
10 Canet - CB Montcada A    p.c.
12 CB Montcada A - Akasvayu Vic  106-57 

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argenta Granollers B     11  19
2 Les Franqueses              10  19
3 C.B. Santa Perpètua Mixte A 10 17
4 CB Montcada  9  16

CB Montcada mini B
Mini B Fase reg. C1 - Grup 7
JORNADES  RESULT.
11 Joventut F - CB Montcada B    55-54
12 CB Montcada B descansa    

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llinars A 11 21
2 CB Premià A 11 20
3 C.B. Calella            11  19
5 CB Montcada 10  15

CB Montcada premini A
Premini nivell B1 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
11 Sant Adrià - CB Montcada  58-82
12 CB Montcada - Gramenet BC  72-74

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gramenet Bàsquet Club A 11 20
2 CB Montcada A 11 20
3 Sant Gervasi 9 17
       

CB Montcada premini B
Premini nivell C1 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
11 Sant Nicolau - CB Montcada B   53-44
12 CB Montcada B - La Salle Horta   51-65

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Sant Nicolau 12 23
2 C.B. La Salle Horta A             12  22
3 C.B. Castellar B                   12  22
9 CB Montcada  12  14

CB Elvira Cuyàs -21
Sosts 21. Camp. -21 B - Grup 4
JORNADES  RESULT.
23 Voramar - Elvira Cuyàs   62-74
24  Elvira Cuyàs - Gasso Ripollet  93-69

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Ripollet                      22 40
2 C.B. Elvira Cuyàs                  22 39
3 Escolapis Sarrià                       22 37

CB Elvira Cuyàs júnior fem.
Camp. Júnior B femení - Grup 5
JORNADES  RESULT.
24 CB Roquetes - Elvira Cuyàs  34-49
25 Elvira Cuyàs - Sant Andreu Natzaret  49-98

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Femení Ronda                  20 40
2 C.B. Castellar                     19 35
3 Parets                 18 34
9 Elvira Cuyàs 20 24

CB Elvira Cuyàs preinfantil
Preinfantil B Fase reg. B2 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
11 Elvira Cuyàs - UE Gaudí  36-86
12 UE Claret - Elvira Cuyàs   Ajornat

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Gaudí A                      11 22
2 Mazda Viacar                       11 19
3 UBSA 11 18
5 CB Elvira Cuyàs  10  15

CEB Can Sant Joan júnior
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
25 Caldes Montbui - Can Sant Joan   84-79
26 Can Sant Joan - CB Santa Perpetua  35-77

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llavaneres “A”                  24 45
2 Santa Perpetua                  24 45
3 C.B. Llinars “B”               23 43
8    Can Sant Joan 25 34

CEB Sant Joan cadet
Camp. Prom. Cadet. Nivell B2 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
11 SESE C - Can St. Joan   89-46
12 Can St. Joan descansa   

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 S.E.S.E. C               10  19
2 Sant Joan Mata 11 19
3 El Masnou                          11  19
7 Can Sant Joan  10  15

CEB Sant Joan preinfantil
Preinfantil. Promoció Nivell B1 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
11 UESC Jesus Serra - Can St. Joan   72-40
12 Can St. Joan - UE Mataró B   65-61

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valldemia 10 19
2 C.E. Sant Nicolau                        11 19
3 CN Sabadell                        11  19
8 Can Sant Joan  11  13

CB La Salle júnior
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
25 La Salle - Llavaneres   54-70
26 Basket Rubí - La Salle   75-48

CLASSIFICACIÓ PJ PTS

1 C.B. Llavaneres “A”                  24 45
2 Santa Perpetua                  24 45
3 C.B. Llinars “B”               23 43
15 CB La Salle 24 27

CB La Salle júnior fem.
Camp. Júnior B fem. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
24 La Salle - Hispano Basket   42-62
25 La Salle descansa

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Maristes Sants-Les Corts 19 38
2 Hispano Basket                        19 36
3 Salle Comtal - Font           19 34
9 CB La Salle 20 26

FUTBOLFUTBOL

CD Montcada A 
Primera divisió catalana
JORNADES  RESULT.
31 CD Montcada - Tortosa   1-2
32 Gramanet Milán - CD Montcada   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cornellà   32 69
2 Amposta  32 60
3 Prat  32 59
12 CD Montcada 32 40

UE Santa Maria A 
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
27 Martorelles - Santa Maria    1-1
28 Sta. Maria  - Montornès Nord  5-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà 28 63
2 La Torreta   28 59
3 Sant Joan Atlètic 28 56
7 Sta. Maria 28 39

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5
JORNADES  RESULT.
25 Teià - Santa Maria B  1-7
26 Águila - Santa Maria B   2-2

CLASSIFICACIÓ  PJ PTS
1 Argentona  26 71
2 Premianense    26 53
3 Montgat 26 48
11 Sta. Maria B 26 31

UE Sant Joan Atlètic 
2a  regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
27 Sant Joan At.- Cardedeu    2-0
28 La Torreta - Sant Joan At.   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà 28 63
2 La Torreta   28 59
3 Sant Joan Atlètic 28 56

Sènior femení
2a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
23 EF Masquefa - EF Montcada   Ajorn.
24 EF Montcada - Vilanova del Camí  6-1 

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola de Futbol Montcada  21 54
2 Rubí B 22 49
3 Sabadell  21 48

EF Montcada juvenil
Juvenil 2a divisió - Grup 20
JORNADES  RESULT.
23 EF Montcada - Sant Celoni B  4-3
24 EF Montcada - Llerona   5-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles 21 51
2 Bellavista Milán  20 46
3 Escola De Futbol Montcada  20 45

EF Montcada cadet A
Cadet A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
25 Martorelles - EF Montcada A   2-3
26 EF Montcada A - Ricoh Premià B  4-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu 24 62
2 Canovelles  24 60
3 Montornès  25 57
9 EF Montcada A 24 32

EF Montcada cadet B
Cadet B. 2a divisió - Grup 18
JORNADES  RESULT.
23 EF Montcada B descansa  
24 Base Vicremei - EF Montcada B  5-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Bellavista Milán C    19 52
2 Granollers C  18 51
3 Vicremei  20 43
7 EF Montcada B 20 28

EF Montcada cadet C
Cadet B. 2a divisió - Grup 24
JORNADES  RESULT.
23 EF Montcada C - St Fost  3-3
24 La Llagosta - EF Montcada C  0-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 EF Sabadell   23 64
2 Cerdanyola 23 60
3 Sta Perpetua  22 56
11 EF Montcada C 22 21

EF Montcada infantil A
Infantil A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
25 EF Montcada A - Ametlla Vallès  5-3
26 Lliçà d’Amunt - EF Montcada A    3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mollet    26 62
2 Canovelles 26 61
3 Lliçà d’Amunt  26 56
6 EF Montcada  25 49

EF Montcada infantil B
Infantil B. 2a divisió - Grup 17
JORNADES  RESULT.
23 EF Montcada B descansa   
24 Lourdes - EF Montcada B   2-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets  21 54
2 EF Montcada B  20 46
3 Montornès 20 44

EF Montcada infantil C
Infantil B. 2a divisió - Grup 24
JORNADES  RESULT.
23 St Cugat - EF Montcada C   4-3
24 EF Montcada C - Can Colapi Terrassa  1-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Can Fatjó 19 55
2 Cerdanyola   19 51
3 Castellbisbal 18 37
10 EF Montcada C 19 22

EF Montcada aleví A
Aleví. 1a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
25 EF Montcada A - L’Hospitalet  1-2
26 La Salle Bonanova - EF Montcada A    3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia  26 72
2 Badalona C  26 63
3 Unifi cación Bellvitge  26 56
7 EF Montcada 26 39

EF Montcada aleví B
Aleví. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
25 EF Montcada B - Palautordera   4-5
26 Ol. La Garriga - EF Montcada B   7-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt  26 72
2 Mollet   26 65
3 La Torreta 26 60
13 EF Montcada B 26 13

EF Montcada aleví C
Aleví. F7 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
23 EF Montcada C descansa   
24 EF Montcada C - Ripollet  5-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 St Llorenç  20 60
2 Ripollet   21 49
3 Martinenc 21 49
10 EF Montcada B 20 16

EF Montcada benjamí A
Benjamí A - Segona divisió - Grup 14
JORNADES  RESULT.
23 Les Franqueses - EF Montcada A   1-9
24 EF Montcada A  - Martorelles C   8-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada  21 58
2 Polinyà  21 57
3 Canovelles B  22 54

EF Montcada benjamí B
Benjamí B - Segona divisió - Grup 11
JORNADES  RESULT.
23 EF Montcada B - La Torreta  7-4
24 Caldes Montbui - EF Montcada B   4-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt D  22 58
2  Parets C 20 53
3 Canovelles C  21 51
6 EF Montcada B 21 36

EF Montcada Benjamí C
2a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
23 EF Montcada B - Cardedeu  4-3
24 St Feliu - EF Montcada B  5-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Poniente    23 52
2 Lourdes  22 50
3 Santa Eulàlia Ronçana 22 49
12 EF Montcada C 22 10

EF Montcada prebanjamí 
Prebenjamí F7 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
23 EF Montcada - Parets B  6-1
24 Palau B - EF Montcada    0-12

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada   24 69
2 La Torreta  24 66
3 Unifi cación Sta.Perpetua  24 60

FUTBOL SALAFUTBOL SALA

Game’s Gallery Montcada
1a Nacional A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
26 Game’s Gallery - Epic Casino   6-3
27 Centelles - Game’s Gallery   7-7

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Corbera  27 65
2 Santvicentí 27 55
3 Canet 26 53
5 Game’s Gallery Montcada 27 49

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3
JORNADES  RESULT.
22 Centelles - Can Cuiàs A     3-4
23 Can Cuiàs A - La Sinia   3-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 AE Can Cuiàs  22 57
2 Ripollet B  22 54
3 Parets B 22 41

AE Can Cuiàs sènior B
Sènior B. 2a divisió B territorial - Grup 6
JORNADES  RESULT.
22 Can Cuiàs B - La Concordia   3-3
23 La Sardana - Can Cuiàs B   0-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta  23 58
2 Manent Rambla   23 55
3 Peña Barcelonista Johan   24 52
9 AE Can Cuiàs 23 30

FS Montcada juvenil
Juvenil Nacional - Grup 6
JORNADES  RESULT.
22 Canet - FS Montcada   3-3
23 FS Montcada - Martorell  5-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 FC Barcelona 21 57
2 A.E. Les Corts Ubae   21 55
3 F.S. García 20 48
5 FS Montcada 20 33

FS Montcada infantil
Divisió d’honor infantil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
22 J. Maria - FS Montcada   Ajornat
23 FS Montcada - Sagarra   12-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. García 20 57
2 A.E. Les Corts Ubae   21 54
3 FC Barcelona 21 52
5 FS Montcada 19 39

FS Montcada aleví A
1a divisió aleví - Grup 2
JORNADES  RESULT.
20 Palauenc - FS Montcada A    1-11
21 FS Montcada A - Parets  6-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 FS Montcada A   21 55
2 Finques Centelles 20 53
3 Vall de Tenes   21 47

FS Montcada aleví B
1a divisió aleví - Grup 3
JORNADES  RESULT.
20  FS Montcada B - R. S. Coloma  11-0
21  Montmeló - FS Montcada B  2-13

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 FS Montcada B 19 54
2 Unión Las Palmas 19 51
3 San Joan de Vilassar 19 37

FS Montcada benjamí
Divisió honor benjamí -  Grup 1
JORNADES  RESULT.
20 FS Montcada - Vilassar de Mar  4-6
21 F Mataró - FS Montcada   3-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Esparreguera   20 60
2 Palau   20 51
3 Martorell   21 43
7 FS Montcada 19 22

EF Montcada juvenil A
2a divisió juvenil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
22 EF Montcada A - Palafrugell  9-3
23 Orrius - EF Montcada A   3-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius  22 54
2 Sagarra B  21 43
3 Teià 21 41
8 EF Montcada A 20 25

EF Montcada juvenil B
3a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
22 Bonaire - EF Montcada B   6-4
23 EF Montcada B - CN Sabadell  4-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Forat Del Vent     21 49
2 Bonaire 21 48
3 CN Sabadell 20 44
5 EF Montcada B 21 36

AE Can Cuiàs juvenil
2a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
22 CET 10 B - Can Cuiàs   4-6
23 Can Cuiàs - FS Bar Mi Casa  7-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants  22 62
2 St Just  23 55
3 AE Can Cuiàs  22 42

HANDBOLHANDBOL

La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A
JORNADES  RESULT.
9  Manyanet Les Corts - La Salle     34-31
10  La Salle - Poblenou Handbol  38-26

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Poblenou Handbol   18 24
2 Salle Bonanova 18 23
3 Manyanet 18 23
6 La Salle A 18 19

La Salle masculí B
2a catalana Fase de permanència - Grup 2
JORNADES  RESULT.
3 Lubesa Valldoreix - La Salle B   25-23
4 CH Bordils - La Salle B   39-21

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Bordils     4 6
2 Valldoreix 3 4
3 Manyanet 4 4
5 La Salle B 3 2

La Salle femení
Lliga Catalana Fase Final - Grup 2
JORNADES  RESULT.
10 La Salle - CH Gavà     24-28

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 BM Granollers 10 18
2 CH Gavà 10 15
3 CH Igualada 9 9
6 La Salle A 10 4

La Salle Cadet A
Primera catalana 2a fase - Grup 1
JORNADES  RESULT.
9 La Salle A - H Banyoles    26-33
10 CH Sant Quirze - La Salle A     45-20

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Vic 9 16
2 Sant Quirze 9 13
3 H Banyoles 10 12
6 La Salle A 10 2

La Salle cadet femení
Copa Catalunya 1a fase - Grup 3 

JORNADES  RESULT.
1 La Salle - Polinya   39-19

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Salle    1 2
2 Castelldefels 1 2
3 Perelló    0 0

La Salle infantil
Copa Federació 2a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 CH Ripollet - La Salle    13-35

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Salle     1 2
2 Sant Quirze 1 2

NATACIÓNATACIÓ

4a jornada comarcal
25m esquena. prebenj. masc.

LLOC    NOM  TEMPS
6 Marc Grau   0’29’’12
25m esquena. benj. fem.

LLOC    NOM  TEMPS
6 Marina Castro   0’23’’56
10 Marta Mérida   0’25’’04
14 Laura Prieto   0’26’’41
15 Alina Muñoz   0’26’’45
16 Nerea López   0’26’’51
17 Carla Aparicio  0’26’’53
25 Natalia Garcia   0’28’’35
25m esquena. benj. masc.

LLOC    NOM  TEMPS
5 Marc Ribas   0’22’’05
9 Daniel González   0’23’’90
10 Marc Gómez   0’24’’06
18 Joel Baltasar   0’27’’45
50m esquena. aleví. fem.

LLOC    NOM  TEMPS
1 Clara Romero   0’40’’25
8 Mireia Prats  0’46’’89
12 Miriam Pérez   0’21’’28
16 Alba Molina   0’53’’97
17 Lorena Rascon  0’57’’79
50m esquena. aleví. masc.

LLOC    NOM  TEMPS
4 Joan Grau   0’50’’21
11 David Alfaro   1’02’’51
100m esquena. infantil fem.

LLOC    NOM  TEMPS
7 Carma Latifa   1’35’’40
10 Elisabeth Prats   1’47’’49
100m esquena. infantil masc.

LLOC    NOM  TEMPS
3   Miguel Pérez   1’26’’70
5   Lester Escrigas   1’29’’88
7   Christian Glez   1’32’’95
14 Hector Font  1’45’’42
100m esquena.cadet fem.

LLOC    NOM  TEMPS
1   Ana Suarez   1’20’’95
9   Julia Romero  1’37’’38
11 Claudia Fernández  1’38’’41
100m esquena.cadet masc.

LLOC    NOM  TEMPS
3 Jaume Jiménez 1’39’’34
25m braça benj. fem.

LLOC    NOM  TEMPS
7  Marina Castro   0’26’’45
10 Alina Muñoz   0’27’’30
13 Laura Prieto   0’27’’60
16 Natalia Garcia   0’28’’94
17 Marta Mérida  0’28’’94
19 Nerea López   0’30’’11
25m braça benj. masc.

LLOC    NOM  TEMPS
7 Daniel González   0’27’’91
8 Marc Ribas   0’28’’03
17 Marc Gómez   0’32’’38
50m braça aleví fem.

LLOC    NOM  TEMPS
1 Mireia Prats  0’44’’64
3 Clara Romero   0’46’’05
9 Alba Molina   0’52’’20
12 Miriam Pérez   0’53’’03
18 Lorena Rascon  1’01’’27
50m braça aleví masc.

LLOC    NOM  TEMPS
4 David Alfaro   0’57’’04
6 Joan Grau   1’03’’35
100m braça infantil fem.

LLOC    NOM  TEMPS
5 Carma Latifa   1’41’’62
9 Andrea Romero   1’54’’68
100m braça infantil masc.

LLOC    NOM  TEMPS
7   Christian Glez   1’44’’52
12 Miguel Pérez   1’53’’26
14 Lester Escrigas   1’56’’07
17 Hector Font  2’09’’32
100m  braça cadet fem.

LLOC    NOM  TEMPS
3  Marta Sánchez  1’34’’06
9     Ana Suarez   1’43’’03
10   Claudia Fernández  1’42’’84
11   Julia Romero  1’44’’21

resultats  i classifi cacions
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L’Escola de Natació de 
Montcada va aconseguir 
set pòdiums a la quarta i 
darrera jornada prèvia a les 
comarcals. La competició 
es va disputar el 5 d’abril 
al complex Can Llobet de 
Barberà i tres nedadors lo-
cals van fi nalitzar en primer 
lloc. Es tracta de les alevins 

Clara Romero i Mireia Prats 
i la cadet Ana Suárez. D’al-
tra banda, l’infantil Miguel 
Pérez, el cadet Jaume Jimé-
nez, l’alevina Clara Rome-
ro i la cadet Marta Sánchez 
van acabar en tercer lloc. Els 
nedadors locals participaran 
a la Final Comarcal de Na-
tació el proper 26 d’abril a 
Badia del Vallès.

Un any més, i per tercer 
consecutiu, la Festa Major 
comptarà amb la tercera 
edició de la Milla Urbana 
de Montcada i Reixac, or-
ganitzada per l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) i la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM). Aques-
ta activitat s’ha consolidat 
dins del programa esportiu 
de la Festa Major i és una 
de les activitats que aplega 
més participants. La com-
petició tindrà lloc l’11 de 
maig i comptarà amb deu 
curses de diferents catego-
ries, des de prebenjamí a 
absolut. El circuit de la Mi-
lla estarà situat a la Ram-
bla dels Païssos Catalans, 
al costat del pavelló Miquel 
Poblet. Les inscripcions es 
podran fer del 21 d’abril al 
7 de maig a les ofi cines de 
l’IME, (c/Tarragona,32), 
per fax (935 644 220) o bé 
per correu electrònic a tra-

vés del web www.jamont-
cada.com. Com a novetat, 
els participants comptaran 
amb un cronòmetre amb 
xip i els cinc primers clas-
sifi cats de la cursa absoluta 
rebran diferents premis en 
metàl·lic.
El primer classifi cat de la 
cursa absoluta tindrà un 

premi de 200 euros, el se-
gon se n’adjudicarà 125 i el 
tercer guanyarà 75. Per la 
seva banda, el quart rebrà 
50 euros i el cinquè, 25. A 
més, tots els participants 
obtindran un obsequi de la 
organització i els tres pri-
mers de cada categoria, i el 
primer local femení i mas-

culí, tindran el seu propi 
trofeu. 

Circuit. El recorregut és de 
1.609 metres i consistirà a 
donar dues voltes i mitja a 
la Rambla dels Països Cata-
lans. Els participants de les 
categories prebenjamí i ben-
jamí correran 600 metres. 

La Milla Urbana es consolida  
dins del programa esportiu 
Les inscripcions es poden fer del 21 d’abril al 7 de maig a les ofi cines de l’IME o al web de la JAM

FESTA MAJOR. Activitats esportives

L’escola local obté 
bons resultats

NATACIÓ

Els nedadors van aconseguir un total de set pòdiums

Un participant a la fase que es va fer al complex Montcada Aqua | SANTI ROMERO

El Cim ha iniciat les sor-
tides preparatòries per a 
la catorzena edició de la 
Marxa a Peu a Montserrat, 
que tindrà lloc el 17 i 18 de 
maig. Les inscripcions es 
poden fer del 28 d’abril al 
14 de maig a la Farmàcia 
Relat (av/Catalunya, 65 o 
trucant al 935 641 688), a 
la botiga Vilarrassa Homes 
(c/major, 69 o al telèfon 
935 751 783) i al col·legi La 

Salle (demanant per Jaume 
Aregall o trucant al 935 
641 590). 

Preparatòries. A la primera 
sortida, que es va fer el 6 
d’abril, un total de 103 par-
ticipants van realitzar una 
ruta de 17 quilometres fi ns 
a Can Coll, a Collserola. 
La següent excursió fi ns a 
Molins de Rei va ser el 13 
d’abril i hi van participar 
82 persones.

Preparació per a la 
Marxa a Montserrat

EXCURSIONISME

Núria Sánchez  | Redacció

L’UE Montcada va acollir 
l’1 d’abril la visita d’una 
vintena d’infants d’entre 
10 i 12 anys del barri de la 
Ribera. La iniciativa,  pro-
moguda per l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) i el Projecte Itinera-
ri Esportiu –emmarcat en 
el Pla de Barris–, pretenia 
acostar i donar a conèixer 
l’escola d’escacs local als 
nens i nenes. Una delega-
ció de l’UE va fer una breu 
introducció de l’entitat i 
l’esport. Després, els in-
fants van realitzar una pe-
tita formació i competició 
amb els nens de l’escola. 
La jornada va fi nalitzar 
amb un refrigeri per als as-
sitents i un obsequi per als 
participants. 

L’UE acull la 
visita d’una 
vintena de 
nens i nenes

ESCACS

Moment de la sortida de la segona edició de la Milla, celebrada a la Festa Major de l’any passat | ARXIU/AFOTMIR

Foto de família dels participants a la sortida fi ns a Can Coll | EL CIM

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i la 
Regidoria d’Esports or-
ganitzen el 26 d’abril una 
nova jornada del ‘Posa’t 
en forma’, d’11 a 13h. Al 
Parc de les Aigües, i dins 
de l’activitat que consisteix 
a donar a conèixer els apa-
rells ubicats als parcs de sa-
lut, es realitzaran exercicis 
que estaran supervisats per 
monitors especialitzats. 
D’altra banda, a la ciste-
lla situada a la plaça de la 
Ribera tindrà lloc curs de 
llançaments de bàsquet per 
a infants i joves. Aquesta 
iniciativa va tenir bona 
acollida a la primera jorna-
da que es va desenvolupar 
al Parc Salvador Allende i 
a la plaça Joan Fuster.

Segona 
edició del 
‘Posa’t en 
forma’ Les inscripcions es faran del 28 d’abril al 14 de maig

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) orga-
nitza un curs de socorrisme 
aquàtic. Els requisits per 
poder participar són tenir 
més de 16 anys, comptar 
amb el certifi cat escolar o 
similar, portar un docu-
ment mèdic que especifi qui 
que l’alumne pot participar 
al curs i tenir la titulació de 
Primers Auxilis. Els inte-
ressats poden informar-se i 
fer ja la preinscripció a les 
ofi cines de l’IME, al carrer 
Tarragona, 32, o trucant 

per teléfon al 935 650 999. 
Les classes s’impartiran des 
de fi nal d’abril a juny a les 
instal·lacions esportives del 
municipi. 

Socorrista aquàtic. El Pla 
d’Estudis consisteix en 70 
hores que es divideixen en 
els següents blocs: legisla-
ció, comportament, pràc-
tica i teoria del salvament 
aquàtic i la natació. Totes 
les assignatures són pre-
sencials i l’avaluació es re-
alitzarà a partir d’una part 
teòrica i una pràctica. 

L’IME organitza un 
curs amb nocions de 
socorrisme aquàtic

La Casa de la Vila va acollir l’any passat una sessió de primers auxilis | N. SÁNCHEZ

ESPORT AL CARRER

NOVA PROPOSTA
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El cadet A de l’Escola de 
Futbol Montcada va acon-
seguir la salvació a falta de 
quatre jornades per acabar 
la competició. Els homes 
d’Óscar Pérez s’han assegu-
rat la permanència després 
d’una important victòria 
contra Ricoh Premià  per 
un clar 4-0. El cadet A, que 
participa al Grup desè de 
Primera Divisió, s’ha col-
locat novè, amb 29 punts. 

Antecedents. Els locals es-
tan a 14 punts dels llocs de 
descens a falta de quatre 
jornades. En la jornada an-
terior, els nois de Pérez van 
guanyar al camp del Mar-
torelles –rival directe en 
la lluita per la permanèn-
cia– per un ajustat 2 a 3. 
Amb aquesta fi ta, el cadet 
A assoleix l’objectiu de la 
temporada que era mante-

nir la categoria de Primera 
Divisió després d’ascendir 
la campanya passada.

Infantil C. L’equip de Ge-
rard Vendrell ha ensopegat 

dues jornades consecutives 
i ha caigut fi ns al desè lloc 
del Grup 24 de Segona Di-
visió. Els locals van perdre 
a casa del Sant Cugat B 
–cinquè classifi cat– per un 

ajustat 4-3 i a la següent jor-
nada van caure derrotats 
contra el Can Colapi per 
un clar 1-6. Malgrat les der-
rotes, els locals encara estan 
a quatre punts del descens. 

L’equip cadet A aconsegueix la 
salvació a falta de quatre matxs

El juvenil del CFS Montca-
da es consolida a la part alta 
de la classifi cació. El conjunt 
local, que participa al Grup 
Sisè de la categoria estatal i 
entrena Ramon Ferrés, ocu-
pa la cinquena posició amb 
33 punts. 
En els últims partits, els lo-
cals van obtenir un valuós 
empat (3-3) a la pista del 
Canet. El matx era impor-
tant per als montcadencs  
perquè una derrota hauria 
propiciat l’apropament de 
l’equip del Maresme. Gràci-
es a l’empat fi nal, el juvenil 
va poder mantenir els sis 
punts de diferència.
En el darrer partit disputat, 
el juvenil va sumar un altre 
empat (5-5), en aquest cas al 
pavelló Miquel Poblet, con-
tra el Martorell en un matx 
molt intens. 

Aleví B.  L’equip de Manuel 
Guerrero i José Cervero es 
va proclamar matemàti ca-
ment campió de lliga a la pis-
ta del Montmeló. El conjunt 

va guanyar 2-13 i és líder 
amb 51 punts del Grup Ter-
cer de Primera Divisió. En la 
darrera jornada l’aleví rebrà 
la visita del cuer, l’Iris Sol.

L’aleví B del club es va proclamar campió de lliga a la pista del Montmeló

El juvenil es consolida a la 
cinquena posició de Nacional

Núria Sánchez  |  Redacció

El conjunt juvenil no deixa la part alta de la taula de Nacional | SANTI ROMERO

L’infantil C encaixa dues derrotes seguides i cau fi ns a la desena posició del Grup 24 de Segona Divisió

FUTBOL SALA. CFS MontcadaHANDBOL. CH La Salle Montcada

L’infantil del CH La Salle 
Montcada ha estrenat amb 
una important victòria la 
segona fase de la Copa 
Federació. L’equip de Tesi 
Escobosa, que participa al 
Grup Segon, es va imposar 
a la pista del Ripollet per 
un clar 13-35. Amb aquest 
triomf, els locals s’han 

col·locat líders, amb dos 
punts.

Sortida. Una cinquantena 
de jugadors, familiars i 
socis de l’entitat va assistir 
al Palau Blaugrana el 13 
d’abril per veure el par-
tit de Lliga de Campions 
entre el FC Barcelona i el 
Kiel alemany.  

L’infantil engega la 
segona fase de la Copa

El juvenil de l’AE Can 
Cuiàs ha aconseguit molts 
bons resultats en les darre-
res jornades i ha escalat fi ns 
a la tercera posició del Grup 
Segon de Segona Divisió. 
Els homes de Rafael Nose-
te tenen 42 punts, empatats 
amb el quart classifi cat, l’Es-
cola Pia d’Igualada. En els 
darrers matxs, els locals van 
aconseguir una victòria molt 
treballada a la pista del CET 
10 B –desè classifi cat– per 4 
a 6. A l’última jornada, el 
Can Cuiàs es va imposar al 
Bar Mi Casa per un clar 7 a 
1. Els locals van dominar de 
principi a fi  i a la mitja part ja 
guanyaven per 3 a 0. A la re-
presa, el juvenil va encaixar 
l’únic gol només començar, 
però va reaccionar i va fer 
un parcial de 4-0 per aconse-
guir el resultat fi nal.

El juvenil 
escala fi ns a 
la tercera
posició

FUTBOL SALA

FUTBOL SALA.  EF Montcada

El juvenil B de l’EF Mont-
cada continua a la part cò-
mode de la taula. Els nois 
de José Luis Carrasco, que 
participen al Grup Segon 
de Tercera Divisió, ocupen 
la cinquena posició, amb 36 
punts.  En el penúltim matx 
disputat, els locals van visi-

tar el camp del segon classi-
fi cat, el Bonaire, i van per-
dre per 6 a 4. El Montcada 
va plantar cara a l’equip 
terrassenc que requeria la 
victòria per no despenjar-
se dels primers llocs. En el 
darrer matx, els locals van 
perdre a casa contra el Na-
tació Sabadell per 4-5.

El juvenil B va ensopegar inesperadament contra el CN Sabadell | S. ROMERO

El juvenil B es manté a 
la part alta de la taula

L’infantil C no ha aconseguit obtenir resultats positius en els darrers enfrontaments | SANTI ROMERO

L’equip es van estrenar amb una clara victòria

Els infantils han iniciat la cursa cap a la Copa Federació | SANTI ROMERO

FUTBOL. EF Montcada

L’equip està demostrant un bon nivell de joc
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Bona ratxa del cadet C amb 
tres victòries consecutives
Després dos partits més de forma contundent, l’infantil B es manté als darrers llocs de la classifi cació

El cadet C del CB Mont-
cada ha obtingut molt bons 
resultats a les darreres jor-
nades. El conjunt de Josan 
García ha guanyat els úl-
tims tres partits disputats i 
s’ha col·locat setè amb 13 
punts al Grup Segon del 
nivell C2. El bloc local està 
situat a tan sols tres punts 
del tercer classifi cat, el Proa 
Sant Medir. A més, el ca-
det C pot escalar posicions 
en breu perquè té un partit 
ajornat i ja ha efectuat la 
jornada de descans. 
Al seu únic matx de les 
últims dues setmanas, i 
després de guanyar un im-
portant matx contra un ri-
val directe com és l’AESC 
Ramon Llull, els montca-
dencs s’han  allunyat de la 
part baixa de la taula, amb 
una nova victòria contra el 

cuer, el Sant Feliu de Codi-
nes. Els jugadors de García 
van fer un bon partit de-
fensiu i es va imposar sense 
gaires problemes amb un 
aclaparador 88 a 25.

Infantil B. El conjunt de 
Xavi Viñé, que participa 
al Grup Quart del nivell 
B2, ha perdut els darrers 
dos matx disputats i és 
cuer amb 10 punts. A la 
pista del líder, el Joventut 
D, els montcadencs només 
van poder fer deu punts i 
van patir una contundent 
derrota per 50 punts de 
diferència, 60 a 10. A la 
següent jornada, els nois 
de Viñé van jugar un altre 
matx difícil contra el cin-
què classifi cat, el Premià. 
De nou, van perdre per 18 
punts de desavantatge, 48 
a 66.

BÀSQUET. CB Montcada

El preinfantil del CEB Can 
Sant Joan ha caigut a les dar-
reres posicions. El conjunt 
dirigit per Samuel Sanchís 
i Daniel Fernández ocupa 
la vuitena posició del Grup 
Tercer del Nivell B1 amb 13 

punts. Als darrers partits,  el 
preinfantil va caure derrotat 
davant l’UESC, quart clas-
sifi cat, per un contundent 72 
a 40. A la següent jornada, 
els locals van guanyar al 
Mataró B, sisè a la taula, per 
un ajustat 65-61.

El preinfantil cau fi ns a 
les darreres posicions

BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

La mala sort en els resultats acompanya el preinfantil | SANTI ROMERO

L’infantil B, en una jugada del partit contra el Premià  | SANTI ROMERO

El club de gimnàstica rítmi-
ca La Unió prepara les fi -
nals territorials individuals 
i de conjunts. La primera 
cita serà la individual, que 
tindrà lloc el 27 d’abril a 
l’Hospitalet i que està or-
ganitzada pel Consell Es-
portiu del Barcelonès Sud. 
A la competició, participa-
ran quatre gimnastes locals: 
l’alevina Tamara Pérez, 
la infantil Andrea Mayor 
i les cadets Patricia Jané i 
Helena Bea. A banda, el 
conjunt cadet de La Unió, 
format per Patricia Jané, 
Helena Bea i Melania Fe-
rrer, participarà el 10 de 
maig a la Final Territorial 
per equips. La competició 
està organitzada pel Con-
sell Esportiu del Maresme  
i els tres primers classifi -
cats competiran a la Final 
Nacional.

La Unió es 
prepara 
per a les 
territorials

GIMNÀSTICA

El preinfantil del CB El-
vira Cuyàs s’aferma a la 
part mitja del Grup Tercer 
del Nivell B2. Els nois de 
Jordi Zache i Joan Alonso 
ocupen la cinquena posició 
amb 15 punts, a tan sols dos 
punts del quart classifi cat, 
l’UE Claret, i a quatre del 

segon, el Mazda Viacar. En 
els darrers partits, els locals  
no van aconseguir vèncer 
el líder, el Gaudí B, i van 
perdre per un contundent 
36 a 86.  D’altra banda, el 
Claret va ajornar el matx 
corresponent a la dotzena 
jornada. El partit es jugarà 
el 20 d’abril.

El preinfantil s’aferma a 
la part mitja de la taula

BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

Els locals se situen a tan sols quatre punts del segon

Jugada del preinfantil en un partit a casa, al Miquel Poblet | SANTI ROMERO 

La selecció catalana sots-16 acaba en sisena posició al Mundial d’Holanda

El Montserrat Miró domina a la 
competició comarcal de korfbal

KORFBAL.  IES Montserrat Miró
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Els equips de korfbal de 
l’IES Montserrat Miró van 
obtenir molts bons resul-
tats a l’edició de KIES dis-
putada a Cerdanyola el 2 
d’abril. Aquesta competició 
consisteix a reunir equips 
de la comarca formats per 
alumnes de secundària. La 
jornada, organitzada pel 
Club Korfbal Cerdanyola 
i la Federació Catalana, va 
comptar amb el suport del 
Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Sud (CEVOS). 

Participants. Un total de 
30 equips de Montcada, 
Barberà, Ripollet, Cerda-
nyola i Sant Cugat, i més 
de 350 alumnes d’ESO i 
batxillerat, van participar a 
la competició. L’IES Mont-
serrat Miró va comptar 
amb un conjunt infantil, 
dos equips cadets i dos 
júniors. Els participants 

locals van dominar en gai-
rebé totes les categories. 
L’infantil es va classifi car 
en primer lloc i el cadet A 
va acabar segon per davant 
del B. Finalment, el júnior 
A va fi nalitzar primer i el 
B va ser segon a la compe-
tició. Aquests resultats de-
noten l’alt nivell de joc que 
tenen els equips de korfbal 
del Miró.

Selecció sots-16. La selec-
ció català sots-16 va fi nalit-

zar sisena al Mundial dis-
putat els dies 5 i 6 d’abril a 
la ciutat holandesa de Schi-
jndel. Tres jugadors locals 
de l’IES Montserrat Miró 
van participar a la com-
petició. Es tracta de Clara 
Garcia, Marc Castillo i Ai-
tor Sierra. La selecció va 
jugar un total de 9 partits 
amb 3 victòries, 2 empats 
i 4 derrotes. Al matx per al 
cinquè i sisè lloc, va caure 
derrotat contra Rússia per 
11 a 8.

Selecció catalana sots-16 que ha participat al Mundial d’Holanda | FCK

Núria Sánchez  | Redacció



>A títol personal
Silvia Díaz

Josep Maria Cuenca
Talp tot terreny que fuig dels mites. El que ell mateix denomina com a “exili econòmic” ha provocat que 
Josep Maria Cuenca (Barcelona, 1966) hagi acabat vivint a Montcada. Va passar la seva infantesa a Ciutat Vella i als 
onze anys, la seva família es va traslladar a Sant Boi. Divuit anys més tard va tornar a Barcelona i uns anys després, 
també per motius econòmics, va arribar al municipi. Es defi neix com a un talp, fuig de l’entorn mediàtic que envolta 
el món cultural i diu que no va de sinó que és escriptor. Al 1998 publica el seu primer llibre, Grimpaires sobre rodes, i 
n’ha escrit cinc més. Els altres catalans del segle XXI (2001) va ser el colofó d’una gran amistat amb el coautor del lli-
bre, Paco Candel. En l’últim, Melcior Mauri o una altra forma de lluitar contra el temps –que es va presentar a l’Auditori 
el 3 d’abril– Cuenca vol donar “dignitat literària” i equiparar la biografi a d’un cantant o d’un músic amb la dels espor-
tistes, la vida dels quals sovint està estigmatitzada per un entorn frívol. A més d’escriptor, Cuenca és crític literari i de 
cinema, traductor, mestre de secundària, autor d’articles periodístics i també ha treballat com a educador social.

“Visc d’escriure i ho faig amb 
llibertat, sóc un privilegiat”

En quin moment comença a redac-
tar i a publicar articles?
Des de ben jove m’ha agradat escriure 
i, fi ns i tot vaig, guanyar un premi de 
poesia quan estava a l’institut. Als 17 
anys, amb un grup d’amics vam fun-
dar a Sant Boi la revista L’esborrany, 
que actualment s’emmarcaria en els 
circuits “indis”. Em va servir de plata-
forma per llençar la meva carrera, per 
fer agenda i també per començar a 
desmitifi car la fi gura de l’escriptor. 
Però decideix estudiar Història.
Era el que sempre havia volgut, vaig 
començar amb molta il·lusió però vaig 
acabar decebut del sistema acadèmic 
i del professorat. De tota manera, re-
comano tothom que pugui que passi 
per la universitat per desmitifi car-la. 
Tinc amics molt cultes que s’han 
format de manera autodidacta però 
tenen un gran complex per no haver 
anat a la universitat. 

També ha treballat per a editorials.
Això va ser la millor universitat, a les 
editorials copses la realitat del món 
literari. La meva funció era fer infor-
mes dels relats que ens arribaven. 
Em vaig adonar que alguns escrip-
tors consagrats ho són amb raó però 
d’altres de renom triomfen per raons 
que tenen més a veure amb qües-
tions comercials que no pas profes-
sionals. Sincerament, jo era molt 
despietat amb les meves crítiques, 
però és que vaig haver d’empassar-
me coses infumables.
Ha publicat ja sis llibres, de matèries 
ben diferents. És un tot terreny!
Els escriptors hem de ser capaços de 
rebre un encàrrec i fer un bon llibre 
de qualsevol tema. La metodologia 
sempre és la mateixa, documentar-se 
bé. Cap dels llibres que he publicat ha 
trigat menys d’un any i mig a veure la 
llum. Ara estic enllestint la biografi a 

d’un fotògraf de muntanya dels anys 
20 i començaré en breu la d’un gran 
escriptor de la literatura espanyola, 
però no us puc avançar encara de 
qui es tracta.
Ara es pot dir que treballa en el que 
li agrada. Viu o sobreviu?

Sóc un privilegiat absolut perquè 
obtinc uns ingressos per escriure 
i, ara per ara, no necessito buscar 
altres feines. També em considero 
privilegiat perquè mai m’han canviat 
una sola línia i he escrit amb total lli-
bertat. A nivell ecònòmic, porto una 

vida austera i de vegades he hagut 
de fer malabarismes per arribar a 
fi  de mes. Sempre recordo les pa-
raules de l’actriu Laia Marull en una 
entrevista, després d’aconseguir el 
Goya per Te doy mis ojos. Ella tenia 
el premi, però deia que no podia pa-
gar el lloguer. Amb els premis, la cul-
tura et vesteix de gala una vegada, 
però després arriba el dia a dia.
Vostè desmitifi ca la fi gura de l’es-
criptor elitista.
La meva feina és tan digna com la 
de qualsevol altre, jo em deixo la pell 
escrivint, és cert, però de la mateixa 
manera que ho fa el paleta en una 
obra. A més, hi ha dos conceptes 
associats a l’escriptor que no supor-
to: el mite de la pàgina en blanc i 
que tenim un orgasme cada vegada 
que escrivim una frase. Si no ets ca-
paç que et surti una línia és potser 
perquè no tens res a dir i, pel que 

fa al plaer, jo recomano directament 
que es practiqui el sexe.
Què en pensa de la situació actual 
del món editorial?
Hi ha una saturació de publicacions 
i això fa que s’igualin grans obres i 
llibres estrictament comercials, tant 
a l’aparador de les llibreries com a la 
percepció ciutadana. Si a un escrip-
tor li exigissin els mateixos requisits 
que a un pilot, amb el panorama 
actual caurien molts avions. Actual-
ment, en la majoria dels casos, fun-
cionen els criteris comercials. Crec 
que sovint la gent té la mateixa sa-
tisfacció amb un llibre que jugant a 
la videoconsola, que ja no es llegeix 
per generar opinió.
I, ara que arriba Sant Jordi, quina reco-
manació ens faria?
En faré dues. Emma, de la meva ami-
ga Maria Barbal, i Un pedigrée, de 
Patrick Modiano. 

“La saturació de 
publicacions provoca 
que obres mestres es 
comparin amb llibres 
comercials”

 SILVIA DÍAZ

Escriptor


