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publicació gratuïta

Més de 2.000 infants d’entre 3 
i 15 anys han participat enguany 
a dos dels concursos relacionats 
amb la Diada de Sant Jordi, el de 
punts de llibre Guanya’t un punt, 
i el de narracions Els contes d’en 
Sergi, tot un rècord en la història 
d’ambdós certàmens. També ha 
destacat l’increment de participa-
ció registrat al concurs de contes 
escrits per adults adreçat a nens 
Vet aquí un gat, que ha passat dels 
42 autors l’any passat a 65. 

Rècord de 
participants 
als concursos 
de Sant Jordi

Participants al ‘Guanyat un punt’ | SILVIA DÍAZ

> Esports: El Valentine Montcada perd a casa amb el Valls i es complica molt l’accés al playoff PÀG. 32

Cultura

PILAR ABIÁN

PÀGS. 25 i 26

PUBLICITAT

Les AV de Can Sant Joan 
i la Ribera reclamen més 
mesures de seguretat a 
Daicolorchem PÀG. 6

L’Ajuntament ha aprovat la moratòria mentre es redacta un pla d’usos comercials del centre | SILVIA DÍAZ

>NOTÍCIES

PÀG. 4

Tots els grups municipals, a 
excepció d’Esquerra, han donat 
llum verda en el Ple a la suspen-
sió durant un any de l’atorgament 
de llicències a totes aquelles en-
titats fi nanceres, immobilià ries, 
despatxos i centres mèdics i ve-
terinaris que vulguin instal·lar-se 
al centre de Montcada.  

Fre a l’obertura 
de més ofi cines 
bancàries al 
nucli antic

Bona Festa Major!
>CELTAS CORTOS, LA PEGATINA I MOLT MÉS  PÀG.3 I CENTRALS 

LAPEGATINA.COM

Joan Navarra, medalla 
d’honor de La Volta a 
Catalunya  PÀG.  31
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Durant quatre dies, del 9 a l’11 de 
maig, Montcada i Reixac viurà la 
seva Festa Major que presenta una 
major quantitat de propostes que 
a les edicions anteriors –al voltant 
d’una cinquantena– i que apos-
ta per atraure el públic jove amb 
l’organització d’un concert gratuït 
amb Celtas Cortos la primera nit 
de la festa –amb el grup local El 
Turno del Pez Simón com a telo-
ner– i el Festival Urban Veus, una 
iniciativa de Montcada Ràdio i La 
Veu (veure requadre). La presenta-
ció ofi cial del programa es va fer el 
29 d’abril a l’Auditori on també es 
va donar a conèixer la imatge del 
cartell de Festa Major i els autors 
premiats del Concurs de Pintura 
(veure pàgina 27).

Vet aquí. El pregoner serà el Mag 
Lari que el 9 de maig donarà el tret 
de sortida del programa des del bal-
có de la Casa de la Vila. Torna un 
any més el Concurs Nacional de 
Focs Artifi cials, amb la participació 
de pirotècnies de tot l’Estat Espan-
yol, i les actuacions de l’orquestra 
Meravella i del grup d’havaneres 
L’Espingari, que enguany actuarà 
acompanyat del grup Empordanet 
(Palafrugell) i que presentarà una 
sardana titulada Montcada i Reixac, 
amb lletra d’Elisa Riera. El progra-
ma d’aquest any no inclou el Mer-
cat Medieval i, en el seu lloc, s’ha 
previst l’organització d’una Fira de 

Jocs tradicionals que ocuparà tot el 
carrer Major i, segons la regidora 
de Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
“actuarà com element dinamit-
zador d’aquest espai, juntament 
amb l’organització de cercaviles 
i actes de carrer”. 
També es consoliden alguns espais 
com escenari d’activitats fi xes com 
és el cas de la plaça Joanot Marto-
rell, on s’han programat tres actua-
cions de circ.  La fi ra d’atraccions 
se situarà al mateix indret de l’any 
passat, entre la carretera de Ripo-
llet i els carrers Beat Oriol, Bach 
i Can Tapioles, i es podrà accedir 
amb un trenet gratuït que funcio-
narà de 18 a 23h. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), ha fet una cri-
da perquè els montcadencs partici-
pin en una festa que va qualifi car 
com “una de les més popular de 
tota la història, amb més  activi-
tats i per a tots els públics”.

>Actualitat

FESTA MAJOR ‘08

El programa aposta 
pel públic jove 
i els actes infantils
La principal novetat de la festa serà el Festival Urban Veus

En lloc del Mercat 
Medieval hi haurà una 
Fira de jocs tradicional 
que ocuparà tot el 
carrer Major 

Celtas Cortos presentarà el seu nou disc ‘Veinte soplando vientos’ el 9 de maig, al pavelló Miquel Poblet, amb entrada gratuïta | FOTOS: ARXIU

la veu i montcada ràdio, a la festa major

La rumba, el hip-hop, el reggae-ska i l’electro a l’Urban Veus

La principal novetat del programa 
de Festa Major és el festival de 
música de fusió urbana URBAN 
VEUS, que tindrà lloc entre el 9 i el 
12 de maig  i que organitzen Mont-
cada Ràdio i La Veu. El Festival 
començarà el divendres 9 amb un 
espectacle àudiovisual de música 
electrònica chill-out i techno que 
anirà a càrrec dels Djs Sandy Love, 
Skymind del programa Cultura de 
Club i els djs DD i  GAP (www.el-
dotze.com). El dissabte 10 els sons 
mestissos seran els protagonistes 
amb l’actuació dels RumbaTa-
Rumba, que suposa el retorn als 
escenaris de dos components de 
Los Manolos, Toni Pelegrí i Ramón 
Grau. El cartell de dissabte es com-

pletarà amb la rumba afrollatina 
del grup montcadenc Don Hamaca 
i Los confusos del tablao, i el millor 
rap-hip-hop-R&B de Fusione, que 
acaba de publicar nou disc amb 
BarnaVOx music. Diumenge 11, 
l’electro-aràbic rock de Nour (ex-
Cheb Balowsky) i el so contundent 
reggae-ska de Kayo Malayo seran 
els encarregats d’injectar encara 
més ritmes a l’URBAN VEUS. La 
rumba més divertida de Pantanito, 
que presentarà el seu nou disc, i 
el so urbà de La Pegatina seran els 
concerts que clouran el festival el 
dilluns, 12 de maig, a partir de les 
20h. Tots els concerts són gratuïts 
i se celebraran al recinte de l’IES 
Montserrat Miró (Carrerada, sn) a 

partir de les 23h, on hi haurà ser-
vei de bar. El director de Montcada 
Comunicació, Lluís Maldonado, 
ha destacat que el festival “és una 
proposta novedosa adreçada es-
pecialment al públic jove i amb 
una oferta musical que abasta 
una gran diversitat d’estils”. El 
fet que el festival es desenvolupi al 
llarg dels quatre dies de Festa Ma-
jor “permet que els joves tinguin 
cada nit un punt d’atracció”, ha 
afegit Maldonado. L’emisso ra muni-
cipal també organitza una gimcana 
el 10 de maig amb la col·laboració 
de l’esplai Sesa i el grup Get Back. 
Tota la informació del festival i de la 
gimcana es pot trobar al web www.
montcadaradio.com | LR

El Mag Lari serà el pregoner de la festa Els Focs Artifi cials, un dels plats forts

Laura Grau | Montcada

 El programa preveu tres actuacions de circ
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>Notícies Preocupació de l’AMPA 
del CEIP Font Freda per les 
obres de la LAV. PÀG. 9

Entrevista amb el 
portaveu d’ICV-EUiA
Josep M. González. PÀG. 8

PLE D’ABRIL

L’Ajuntament no donarà més llicències per 
instal·lar bancs i immobiliàries al carrer Major
El Ple aprova la suspensió per un any de l’atorgament d’autoritzacions al centre a aquells negocis que no contribueixin a dinamitzar l’activitat comercial 

La proliferació d’entitats fi nanceres 
i d’immobiliàries al carrer Major i 
a la plaça de l’Església és més que 
evident. En aquests dos espais 
hi ha actualment una quinzena 
de bancs i caixes i cinc fi nques, a 
més d’un nombre considerable 
de despatxos i centres mèdics i 
veterinaris. En opinió del govern, 
aquest tipus de negoci no contri-
bueix a dinamitzar el comerç de 
proximitat, i en aquest sentit, va 
portar al Ple d’abril, celebrat el dia 
24, la suspensió durant un any de 
l’atorgament de llicències a totes 
aquelles empreses d’aquests àmbits 
que vulguin instal·lar-se als carrers 
Major, Generalitat, Barcelona i a la 
plaça de l’Església. 
La moratòria és un primer pas per 
elaborar un pla d’usos comercials 
al nucli antic de Montcada, una ini-
ciativa promoguda per la Regidoria 
de Comerç, per fomentar l’activitat 
empresarial dels botiguers. “Volem 
crear un eix comercial perquè el 
centre estigui ple de comerços 
on tothom trobi els productes i 
serveis que necessita”, ha explicat 
el regidor de Comerç, Joan Carles 
Paredes (CiU). 

Parlen els afectats. Els comerços 
valoren positivament la decisió de 
l’Ajuntament. “Em sembla perfec-
te aquesta moratòria, vull veïns 
que facin el mateix horari que jo, 
que no tanquin a partir del mig-
dia i que entre botiga i botiga, no 
hi hagi espais buits”, ha indicat 
Raquel Bermejo, d’un establiment 
d’objectes de regal del carrer Ma-

jor. Andreu Nadal, d’una botiga de 
comestibles, considera que “al cen-
tre hi hauria d’haver molta més 
diversitat de comerços”.
En canvi, Manel Cabanillas, 
d’una ofi cina bancària, considera 
que “les entitats fi nanceres tam-
bé responen a les necessitats 
dels comerciants”.  

Debat al Ple. Tots els grups muni-
cipals, a excepció d’Esquerra, que 
s’hi va abstenir, van donar llum 
verda a la suspensió de l’atorga-
ment de llicències. Tot i això, el 
PPC i Esquerra consideren que 
la iniciativa arriba “massa tard”, 
perquè el carrer Major ja és ple de 
bancs i immobiliàries. El PPC, a 
més, va apuntar que l’estat actual 
del comerç al centre “és nefast”. 
ICV-EUiA ha demanat també que 
el procés d’elaboració del pla d’usos 
comercials sigui “participatiu i 
compti amb les aportacions dels 

botiguers”. Paredes va reconèixer 
al Ple que la norma hauria d’haver-
se fet abans, però que ara “hi ha 
una voluntat clara del govern de 
potenciar el comerç”. Esquerra, a 
més, va demanar al govern la xifra 
de sol·licituds de llicència d’activitat 
que el Consistori encara ha d’ator-
gar a bancs o a immobiliàries i que 
van entrar al Registre abans de 
l’aprovació de la moratòria. 

Altres punts. La incorporació de ro-
manents de tresoreria al pressupost 
municipal del 2008 es va aprovar 
amb els vots a favor de tots els 
grups menys d’Esquerra, que s’hi 
va abstenir. La sessió va aprovar 
per unanimitat un nou tràmit, a pe-
tició de la Generalitat, per tal que 
els terrenys on està situat l’Ecoparc 
2 (Can Cabanyes) passin a ser 
qualifi cats com de serveis tècnics. 
També es va aprovar l’inventari de 
béns municipals, amb l’abstenció 

d’Esquera i el vot afi rmatiu de 
la resta de grups. D’altra banda, 
l’Ajuntament no ha autoritzat la se-
gona edició de la Festa Major alter-

nativa, a càrrec d’un col·lectiu de 
joves. Aquesta decisió va ser motiu 
de dues preguntes al Ple, per part 
d’ICV-EUiA i d’Esquerra. 

El govern ha aprovat 
la moratòria fi ns que 
no s’aprovi el pla 
d’usos comercials al 
nucli històric

Silvia Díaz | Montcada

Al tram del carrer Major comprès entre la plaça de l’Església i la Casa de la Vila hi ha més sucursals bancàries que comerços de proximitat i, a la tarda, la majoria estan tancades | SILVIA DÍAZ

Laura Campos va prendre possessió a la sessió plenària d’abril de l’acta 
de regidora d’ICV-EUiA a la Corporació –principal grup en l’oposició, amb 
quatre representants–, en substitució de Ramon Sánchez. “Assumeixo el 
càrrec amb molta il·lusió, treballaré per controlar l’acció del govern i perquè 
els veïns se sentin representats a l’Ajuntament”, va dir. Filla de l’exalcalde 
Josep M. Campos, la regidora té 30 anys i treballa al secretariat d’un consor-
ci d’investigació científi ca. Ha estat simpatitzant d’ICV des de fa més d’una 
dècada, tot i que va entrar en la seva militància recentment | SD

> Laura Campos, nova regidora al Ple
SILVIA DÍAZ
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FUTUR IES MONTSERRAT MIRÓ

Un grup de veïns s’oposa a la construcció
del nou centre a les pistes d’atletisme
El govern ajorna fi ns al Ple de maig la cessió dels terrenys a la Generalitat, per estudiar les al·legacions veïnals al projecte

Veïns del passatge Costa Brava, al 
Pla d’en Coll, s’oposen a la cons-
trucció del futur IES Montser-
rat Miró al solar de les pistes 
d’atletisme, davant de les seves 
cases. El col·lectiu ha presentat 
al·legacions al projecte i ha recollit 
més de 120 signatures de suport. 
Entre d’altres qüestions, al·lega 
que no es pot construir un cen-
tre a menys de 100 metres d’una 
autopista –entenent que no es 
respecten els límits d’afectació 
urbanística– i que els alumnes 
patiran l’excés de soroll produït 
per la C-33 i pel pas de la línia de 
tren de Porbou. 
El Ple d’abril havia de sotmetre a 
aprovació la cessió dels terrenys i 
la seva desafectació però, davant 
la presentació d’al·legacions veï-
nals, el govern va decidir retirar 
el punt de l’ordre del dia fi ns a 
la sessió del mes de maig. “En-
tenem la preocupació veïnal 
però no la compartim, seguim 
apostant perquè el centre es 

faci a les pistes d’atletisme”, ha 
manifestat l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC).

Òptiques diferents. Segons els 
veïns del passatge Costa Brava, 
que no descarten traslladar la 
qüestió al Síndic de Greuges, la 
ubicació de l’IES al solar de les 
pistes d’atletisme és fruit de la im-

provisació i no respon a un estudi 
previ sobre la densitat de la pobla-
ció, ja que l’espai de major creixe-
ment urbanístic és, ara per ara, 
Mas Duran. Els arguments legals 
es combinen amb la preocupació 
per les possibles molèsties que po-
dria causar el centre i que afectaria 
la qualitat de vida dels veïns. 
Des de la Regidoria d’Educació, 

contràriament, es considera que el 
solar triat reuneix amb els requi-
sits que exigeix la Generalitat per 
acollir el centre educatiu. Tam-
bé l’AMPA de l’IES Montserrat 
Miró, preocupada per la demora 
que està afectant la construcció del 
nou edifi ci, defensa l’espai tenint 
en compte la manca de terrenys 
públics al centre del nucli urbà.

Pilar Abián | Redacció

Els veïns del passatge Costa Brava consideren que la ubicació de l’IES afectarà negativament la seva qualitat de vida |  RAFA JIMÉNEZ

Subvenció 
comarcal per 
al transport 
escolar adaptat 

El Consell Comarcal del Va-
llès Occidental atorgarà a 
l’Ajuntament una subvenció de 
42.208 euros per a la prestació 
del servei de transport escolar 
col·lectiu adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda. L’ens su-
pramunicipal és el que té les com-
petències en matèria de transport 
escolar. De l’ajut que rebrà el 
Consistori se’n benefi ciaran 23 
persones del municipi que es 
desplacen habitualment a centres 
especials de treball, centres ocu-
pacions i centres de dia d’atenció 
especialitzada, situats a diferents 
municipis de la comarca com Ri-
pollet o Cerdanyola.

La concessió la té la Creu Roja. 
L’Ajuntament s’encarrega de 
sol·licitar els ajuts per al trans-
port adaptat al Consell Comar-
cal i, a continuació, atorga el 
servei a una organització i en el 
cas de Montcada, és l’Assemblea 
de Creu Roja la que el té adju-
dicat. L’organització va renovar 
el contracte amb el Consistori el 
28 d’abril.

Silvia Díaz | Redacció
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ZONA 21 - TERRA NOSTRA

L’Ajuntament ha reclamat a la constructora Hercesa que resolgui els problemes detectats

Els veïns protesten per l’estat 
dels carres arran les obres 

La constructora Hercesa ha cobert 
de graveta dels carrers Canigó i 
Molina de la zona 21 de Terra Nos-
tra per facilitar el pas de vehicles i 
l’accés dels veïns als seus habitat-
ges. Aquesta mesura s’ha dut a ter-
me a petició de l’Ajuntament arran 
les queixes dels residents, que han 
penjat pancartes de protesta a les 
façanes de casa manifestant el seu 
disgut per l’estat en què es troben 
els carrers arran del pas continuat 
de camions cap al solar on s’estan 
fent els sis blocs de pisos de l’Her-
cesa. Les molèsties es van agreujar 
a principi del mes d’abril, fruit de la 

coincidència de les pluges amb l’eli-
minació de les voreres per proce-
dir a la instal·lació dels col·lectors 
d’aigües residuals i pluvials. Les 
principals queixes tenen a veure 
amb la pols i el soroll que provo-
quen els camions i amb les condi-
cions en què es troben els carrers 
que, en ocasions, són gairebé in-
transitables. 

Resposta municipal. “Coneixem la 
situació i hem demanat a la cons-
tructora que prengui mesures”, 
ha explicat el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Jordi Climent 
(PSC). Segons l’edil, una de les 

exigències del Consistori a la cons-
tructora va ser que urbanitzés els 
carrers de manera prioritària per 
minitmitzar l’impacte que causa 
el pas dels camions. Abans, però, 
s’han d’instal·lar les canalitzaci-
ons d’aigua, gas i electricitat, unes 
obres que depenen de les compa-
nyies de servei, fet que difi culta 
fi xar un calendari, encara que a 
l’estiu es preveu que els carrers ja 
estiguin asfaltats. L’Ajuntament 
convocarà a principi de maig una 
reunió a tres bandes amb els resi-
dents, la constructora i els tècnics 
municipals per posar en comú el 
pla de treball. 

Pilar Abián | Terra Nostra

Operaris fent la rasa per als col·lectors d’aigües al carrer Canigó |  PILAR ABIÁN

La Ribera i Can Sant Joan plantegen 
el trasllat de l’antiga fàbrica Intorsa 

Les AV de Can Sant Joan i la Ri-
bera han presentat conjuntament 
al·legacions a la Generalitat contra 
la sol·licitud de llicència mediam-
biental presentada per l’empresa 
Daicolorchem, coneguda popu-
larment com a Intorsa, i dedica-
da a la fabricació de pigments i 
colorants. Les entitats reclamen 
que es torni a iniciar l’expedient 

de tramitació per un defecte de 
forma, ja que no ha estat exposat 
durant 15 dies a l’Ajuntament, 
tal i com és preceptiu. Però el 
que realment preocupa els veïns 
és la manca de seguretat, ja que 
afi rmen que l’empresa, situada a 
10 metres dels edifi cis de la Ri-
bera, no compleix avui dia amb 
la normatives d’una indústria de 
les seves característiques. L’escrit 

d’al·lega cions enumera nombroses 
defi ciències que, segons les enti-
tats, presenta l’empresa, com ara 
l’absència d’un pla d’evaquació o 
el correcte emmagatzament dels 
productes infl amables amb què 
treballa. 
Les AV plantegen obertament el 
futur trasllat de la factoria a un po-
lígon industrial garantint, això sí, el 
manteniment dels llocs de treball.

Pilar Abián | La Ribera

REIVINDICACIONS VEÏNALS

L’empresa Daicolorchem es troba a pocs metres dels edifi cis de la Ribera |  PILAR ABIÁN
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De moment, demanen que es denegui a l’empresa la sol·licitud de llicència mediambiental
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Bona part dels ajuts es destinarà a dues escoles bressol

Montcada rebrà més d’un milió 
d’euros de la Generalitat per 
cofi nançar nous equipaments

La rehabilitació de l’edifi ci de Can 
Casamada per convertir-lo en una 
escola bressol pública és el projecte 
municipal que més fons rebrà del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya (PUOSC), per al període 
2008-2012. En total, l’Ajuntament 
rebrà una aportació d’1.032.413 
euros d’aquests ajuts. Les obres 
per condicionar l’edifi ci emblemà-
tic del carrer Colon en una escola 
bressol tenen un pressupost d’un 
milió d’euros i l’executiu català 
n’aportarà la meitat. A través del 
PUOSC també es fi nançarà la 
meitat –264.384 euros– de l’obra 
de remodelació de l’escola bressol 
del Camí de la Font Freda, pressu-
postada en 528.768 euros. 

Altres projectes. El president de 
l’Àrea de Política Territorial, Jordi 
Climent (PSC), ha valorat positi-
vament la quantitat que Montcada 
rep enguany del PUOSC, tot i ser 
lleugerament inferior a la de l’ante-
rior convocatòria. “La subvenció 

que ens atorgarà la Generalitat 
supera el que nosaltres havíem 
previst que ens donaria, mig mi-
lió d’euros i, amb aquests diners, 
podrem tirar endavant projectes 
molt importants per al munici-
pi”, ha manifestat l’edil. Una altra 
actuació que comptarà amb el su-
port del PUOSC serà la dotació 
de mobiliari a la futura biblioteca 
municipal, en la qual la Generalitat 
col·laborarà amb 74.035 euros.
La urbanització del carrer Santiago 
comptarà amb un ajut de 181.461 
euros, sobre un total de 528.768. 
Un altre vial que es remodela-
rà per facilitar la mobilitat de la 
ciutadania és el carrer Poblet de 
Terra Nostra, situat a prop de la 
plaça del Poble. La seva reurba-
nització té un cost d’1.472.172 
euros, dels quals la Generalitat 
en fi nançarà 60.000. Finalment, 
també s’adequarà l’espai públic 
del carrer Jacint de Can Cuiàs. 
La iniciativa compta amb un 
cost de 44.827 euros i el PUOSC 
n’aportarà 22.413.

Silvia Díaz | Redacció

SUBVENCIONS DEL PUOSC MUNTANYETA DE CAN SANT JOAN

El projecte d’intervenció integral
opta enguany a la Llei de barris

L’Ajuntament ha presentat el pro-
jecte d’Intervenció Integral de la 
muntanyeta de Can Sant Joan a la 
cinquena convocatòria de les sub-
vencions de la Llei de barris de la 
Generalitat. Tots els grups muni-
cipals van aprovar per unanimitat 
el projecte durant un Ple extraor-
dinari celebrat el 18 d’abril, tot i 
que l’oposició va manifestar al 
govern que hi ha hagut manca 
de participació i d’informació en 
l’elaboració de la proposta.
El projecte l’ha fet una consulto-
ra i incorpora actuacions fi ns al 
2012 per superar problemes com 
la difícil accessibilitat o la manca 
d’equipaments. El pla, amb un 
pressupost de gairebé 11 milions 
euros, ha tingut en compte part de  
les propostes ciutadanes sorgides 
en un taller celebrat al març amb 
el veïnat de Can Sant Joan.

Repetir el treball de la Ribera. Amb 
la proposta de la muntanyeta, 
l’Ajuntament vol repetir l’experièn-
cia que, des de fa tres anys, s’es-

tà fent a la Ribera. “Hi ha una 
diferència, però, i és que a la 
muntanyeta el Consistori haurà 
d’aportar més diners i les actu-

acions no afecten tant l’àmbit 
privat sinó l’exterior” ha explicat 
el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC).

Silvia Díaz | Redacció

La muntanyeta acaba al Mirador de les Cultures, la zona amb arbres al fons de la imatge |  SILVIA DÍAZ

Les actuacions que proposa el Consistori volen facilitar l’accessibilitat i la creació d’equipaments
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En venda. Poso a la venda diferents objectes 
(rellotge de paret amb pèndul, televisió gran i 
petita, quadres fets a mà, làmpades de peu, 
aplics i de tauleta) per trasllat de pis. Tel. 935 
641 405 i 647 690 597 (Elena).
Canguro. me ofrezco para cuidar niños este 
verano. Mi telefono es el 679 585 250.
Es ven o es lloga. Una plaça de pàrquing al 
carrer Aragó de Mas Rampinyo. Telèfon 620 
992 410.
Se alquila. Nave en Polinyà, de 210 m2 
y 120m2 de patio. 1.300 euros al mes. 
Interesados llamar al 628 539 117.
Perdido. Un llavero que lleva inscritas las 
iniciales RG, con cinco llaves, una de cada 
color. El llavero tiene un gran valor sentimental. 
La persona que lo localice, por favor, póngase 
en contacto con 935 645 287 (Dulce).
Se traspasa. Papelería situada delante 
del ambulatorio, en pleno rendimiento, por 
motivos personales. Interesados llamar al 935 
641 812 o al móvil 686 005 182 (Carmen).

Se ofrece. Chica para tareas domésticas por 
las mañanas. Tlf. 657 235 675.
Se ofrece. Quiromasajista titulada para dar 
masajes a domicilio. Precio econòmico. Tlf: 
696 103 822.
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 679 504 721.
Se vende. Piso en Can Sant Joan, de particular a 
particular (no agencias). Finca seminueva de 65 m2, 
3 habitaciones, cocina y baño seminuevos, suelo de 
parquet, carpintería de aluminio, puertas de roble, 
calefacción, a/a. Totalmente exterior. Precio: 213.000 
euros (35,5 millones). Tel. 690 829 372.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

ENTREVISTA AL PORTAVEU D’ICV-EUIA

“El govern no compta amb l’oposició per 
decidir sobre les grans qüestions de ciutat”
ICV-EUiA, el grup majoritari en l’oposició, està integrat per quatre regidors dels quals tres s’han estrenat com a càrrecs públics en aquest mandat municipal

ICV-EUiA és el grup majoritari 
en l’oposició a l’Ajuntament. Tres 
dels quatre regidors que l’inte-
gren –Josep M. González (porta-
veu), Óscar Gil i Laura Campos– 
s’estrenen en aquest mandat com 
a càrrec públic i només Alba de 
Lamo repeteix l’experiència, ja que 
va ser regidora entre el 1999 i el 
2003. És, per tant, un grup renovat, 
jove i amb poca experiència acumu-
lada, característiques que, en opinió 
del seu portaveu, no suposen cap 
hàndicap, ja que tots tenen moltes 
ganes de treballar i aporten una 
altra visió de fer política.

-Com defi niria l’oposició que 
fa ICV-EUiA a l’Ajuntament?
És una oposició prudent, basada 
en el sentit comú i conseqüent 
amb el nostre programa electoral.
-De quins mitjans disposa el 
grup per fer la seva tasca?
A l’inici del mandat ens van dir que 
ens facilitarien mitjans econòmics i 
tècnics però no ens han proporcio-
nat ni ordinador ni telèfon mòbil. 
-Vostè, com la majoria de mem-
bres del grup, no té experiència 
prèvia com a regidor. Ara que 
fa gairebé un any que ocupa el 
càrrec, quina valoració en fa?
Personalment haig d’admetre 
que he patit una petita desil·lusió. 
Quan comences, penses que la 

tasca de regidor és important i 
creus que podràs fer moltes coses, 
però després t’adones que, si estàs 
a l’oposició, la capacitat de deci-
sió és molt limitada. El govern no 
compta amb nosaltres per decidir 
sobre les grans qüestions de ciu-
tat. No ens traspassa la informa-
ció, ni ens demana l’opinió.
-I vostès, no la reclamen?
Sí que ho fem, però no sempre 
rebem la informació sol·licitada. 
Voldríem un contacte més direc-
te amb les regidories, no tot s’ha 
de parlar al despatx de l’alcalde. 

-Creu que l’oposició hauria de 
tenir una participació més acti-
va en la presa de decisions?
El que dic és que a l’inici del man-
dat el govern es va comprometre 
a canviar el seu estil de fer política 
i no ha estat així. Es va dir que 
es promouria la participació de 
l’oposició i dels propis veïns però 
el compromís no s’està complint. 
Hi ha negociacions amb la Gene-
ralitat per fer un Àrea Residencial 
Estratègica (ARE) a Mas Duran, 
que implicarà el creixement ur-

banístic i poblacional de la ciutat 
i encara no se’ns ha informat al 
respecte; tampoc sobre la ubica-
ció del nou IES Montserrat Miró 
o sobre el projecte de la munta-
nyeta de Can Sant Joan que opta 
a entrar al Pla de barris. 
-Parlem de les principals deci-
sions que ha pres el seu grup. 
Per què no s’ha afegit al docu-
ment signat per la resta de for-
macions respecte la cimentera?
Perquè hem estat coherents amb 
el nostre programa. El més fàcil 
era signar, però creiem que s’ha 
perdut una oportunitat històrica 

de presentar un informe desfa-
vorable contra l’activitat de la ci-
mentera per incompliment de la 
normativa de sorolls.
-A banda del medi ambient, 
una altra qüestió que preocupa 
ICV-EUiA és el creixement ur-
banístic.
Tots els grups ens hem de posar 
d’acord per defi nir quin model 
de ciutat volem, tant pel que fa al 
nombre d’habitants com a la tipo-
logia d’edifi cis. Nosaltres no estem 
pels gratacels, creiem que hi ha 
prou espai com per defugir-ne. 
-Amb la gestió econòmica del 

govern també són molt crítics.
Sí, perquè el pressupost es fa des 
de la base que les despeses seran 
les mínimes i els ingressos els mà-
xims i això no és real. Amb l’actual 
situació econòmica, aviat l’Ajunta-
ment començarà a tenir problemes 
per fer front als pagaments.
-Les propostes del seu grup dis-
ten molt de les del govern?
En continguts són similars, el 
que ens diferencia és l’aplicació 
dels mateixos. El nostre progra-
ma està fet per barris i per àrees 
i, sobretot, comptant sempre amb 
l’opinió de la ciutadania.

D’esquerra a dreta, Laura Campos (ICV), González, Alba de Lamo (EUiA) i Óscar Gil (EUiA), els quatre regidors del grup majoritari en l’oposició |  SANTI ROMERO

Pilar Abián | Montcada

“Tots els grups ens 
hauríem de posar 
d’acord sobre el model 
de ciutat que volem”
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Els treballs es faran durant la nit
fi ns que no acabi el curs escolar

La constructora que està duent 
a terme les obres del túnel de 
la Línia d’Alta Velocitat (LAV), 
al costat del CEIP Font Freda, 
ha assegurat a les famílies dels 
alumnes que, a partir d’ara, els 
treballs més propers al centre es 
faran durant la nit i al juny, quan 
els infants només vagin a classe 
al matí, començaran a la una del 
migdia.
Representants de la constructora 
i tècnics municipals van assistir 
el 29 d’abril a l’assemblea que 
va convocar l’AMPA davant la 
preocupació de les famílies per la 
proximitat de grues de grans di-
mensions al col·legi i a la qual no 
va assistir cap representant de la 
direcció. L’empresa també es va 
comprometre a construir a fi nal 
d’abril un mur de quatre metres 
d’alçada que actuï com a barre-
ra sonora, un passadís d’accés a 
l’escola bressol, així com a habi-
litar un espai al pati per als alum-
nes de preescolar diferenciat de 
la resta de cursos de primària. 

Queixa de l’AMPA. La reunió va ser-
vir per donar resposta a la preocupa-
ció de les famílies que el 21 d’abril 
van denunciar a la Policia Local la 
presència d’una grua al costat del 
pati de preescolar. Aquesta queixa 
va anar acompanyada d’altres, 
com ara el volum de soroll que 
causen les obres i l’incompliment 
d’alguns dels compromisos que 
havia adoptat la constructora 
quant a l’adaptació d’un espai al-
ternatiu per al pati de P-3, P-4 i P-5. 

Fruit de la denúncia l’Ajuntament 
va ordenar la paralització de les 
obres en el sector més proper a 
l’escola. 
El president de l’AMPA, Juan 
Carlos Molina ha manifestat que 
després de la reunió els pares es-
tan més tranquils, encara que su-
pervisaran de ben a prop que els 
compromisos adoptats es duguin 
a terme. “El que volem, princi-
palment, és garantir la seguretat 
dels nostres fi lls”, ha dit Molina.

Pilar Abián | Redacció

Vista de les obres de la LAV des del pati de preescolar del CEIP Font Freda | RAFA JIMÉNEZ

La constructora prendrà mesures per pal·liar les molèsties denunciades per l’AMPA del Font Freda

OBRES DE LA LAV
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El col·lectiu convoca la segona 
manifestació per al proper 29 de maig
Decepció per l’informe tècnic favorable a Lafarge que l’Ajuntament ha tramès a la Generalitat

PLATAFORMA ANTIINCINERACIÓ

La Plataforma Antiincinera-
ció ha anunciat la convocatòria 
d’una nova manifestació contra 
la crema de llots de depuradora 
a Lafarge per al dia 29 de maig, 
coindicint amb el Ple municipal 
d’aquest mes. Serà la segona mo-
bilització d’aquest tipus que con-
voca el col·lectiu, l’anterior va ser 
el 31 de gener i va aplegar al vol-
tant d’un miler de persones. 
Abans de la manifestació, la Pla-
taforma continuarà fent xerrades 
als barris per donar difusió de la 
problemàtica i recollirà fons per 
pagar l’advocat que l’està asses-
sorant.

Decepció. La Plataforma s’ha 
mostrat decebuda per l’informe 
positiu que ha emès l’Ajuntament 
a la Generalitat sobre l’activitat 
de la cimentera. “El Consisto-
ri tenia una bona oportunitat 
per mostrar el rebuig perquè 
Lafarge cremi llots de depu-
radora i, tot i evidenciar irre-

gularitats quant al soroll, ha 
donat un informe favorable a 
l’empresa”, ha manifestat Josep 
Bacardit, portaveu del col·lectiu. 
El president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC), 
ha indicat que “el Consistori en-
tén la decepció però hem hagut 
de fer un informe favorable en 
aquells temes sobre els quals 
tenim competència i, en aquest 

sentit, Lafarge complia els re-
quisits exigits”. 
També ha manifestat la seva de-
cepció el Grup de Medi Ambient-
Ecologistes en Acció que el 23 
d’abril va emetre un comunicat 
dient que l’Ajuntament “entra en 
contradicció quan demana el 
trasllat i, alhora, fa un informe 
favorable a l’activitat de la ci-
mentera”.

Silvia Díaz | Redacció

en 2 minuts...

> Nova edició del certamen ‘A tot drap’
El Servei de Medi Ambient i l’Equip Verd organitzen el 8 de maig la Fes-
ta del Medi Ambient a la plaça Joanot Martorell, un acte que forma part 
del programa de la Festa Major del municipi. La jornada començarà a 
les 17h amb activitats per al més petits com un taller de maquillatge de 
la natura, una pluja d’idees sobre l’aigua i un taller de globus biodegra-
dables amb missatges mediambientals, entre d’altres. També hi haurà 
un espectacle infantil amb la companyia La Mascarada. En el marc de 
la Festa del Medi Ambient tindrà lloc una nova edició del concurs de 
roba reciclada A tot drap (19.30h), que premia les millors creacions 
confeccionades amb materials reciclats. Les persones interessades a 
participar-hi poden trucar a l’Equip Verd, al telèfon 935 726 017 o bé 
enviar un correu electrònic a l’adreça equipverd@montcada.org  | SD

> Xerrada de l’aigua en temps de sequera

La Plataforma ha fet xerrades a diferents centres, com al CEIP El Viver, a la imatge |  SILVIA DÍAZ

El president de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, Xavier Latorre, 
oferirà el 7 de maig, a les 19h, a la Casa de les Aigües una xerrada titu-
lada L’aigua, un bé escàs? En ple debat sobre què fer davant la sequera, 
aquesta entitat explica el seu posicionament sobre com creu que s’han 
de gestionar els recursos hidràulics. L’Associació Catalana d’Amics de 
l’Aigua està integrada per un conjunt de persones que treballa amb la 
voluntat de millorar la relació de la població amb l’aigua i el seu entorn 
natural i manté llaços de col·laboració amb l’Ajuntament promovent ex-
posicions i xerrades sobre aquesta temàtica al municipi | PA

> Empresonat per una agressió a Lleida
El jutjat de Tremp (Lleida) ha decretat presó preventiva sense 
fi ança per a un jove de Montcada, de 22 anys, acusat d’un de-
licte de temptativa d’homicidi. Els fets dels quals se l’acusa van 
ocórrer la matinada del 20 d’abril a la sortida d’una discoteca de 
Sort, quan un nombrós grup de persones va protagonitzar una 
tumultuosa baralla que va acabar amb la ganivetada a un home 
de 38 anys i veí de la localitat lleidatana de Llavorsí. La víctima està 
fora de perill. Els Mossos d’Esquadra van detenir també altres tres 
joves de 22 anys –un noi també de Montcada i dues noies de Rubí 
i Barcelona– que han quedat en llibertat amb càrrecs | SD
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La Regidoria d’Infància i Joventut 
ofertarà durant la segona quin-
zena de maig al voltant de 400 
places per als Casals d’Estiu que 
es faran del 30 de juny al 25 de 
juliol repartits en dues quinzenes 
–la primera, fi ns a l’11 de juliol 
i la segona començant el dia 14. 
Com cada any, els infants que hi 
poden participar són els que ha-
gin cursat de P3 a 6è de primària. 
La principal novetat respecte edi-
cions anteriors és que l’empresa 
que opti a organitzar els Casals 
haurà de garantir l’acollida de 
nens amb necessitats educatives 
especials. “Fins ara això ja es 
feia però, per primera vegada, 
ha quedat recollit en les bases 
del concurs d’adjudicació,  tal 
com ha sol·licitat l’associació de 
discapacitats Adimir”, ha expli-
cat la regidora d’Infància i Joven-
tut, Eva Gonzalo (PSC).

Serveis ofertats. Els Casals segui-
ran la línia d’edicions anteriors. 
L’horari serà de 9 a 13.30h, de 
dilluns a divendres, i un dia a la 
setmana, fi ns a les 17h. Els ser-
veis de menjador, de guarderia 
matinal, i de ludoteca de tarda 
es donaran en aquells centres 

en què hi hagi prou demanda. 
S’ofertaran set casals distribuïts 
per zones: els CEIP Reixac, El 
Turó, Elvira Cuyàs, Font Freda, 
Mitja Costa i El Viver, i el col·legi 
concertat Ciutat Meridiana per 
als usuaris de Can Cuiàs. Les 
dates d’inscripció s’obriran a fi nal 
de maig. 
El preu per usuari i quinzena serà 
de 60 euros, encara que les famí-

lies que inscriguin més d’un fi ll 
gaudiran de descomptes. La Regi-
doria d’Infància i Joventut també 
fa una crida als joves majors de 18 
anys que vulguin treballar com a 
monitors als Casals durant el mes 
de juliol. Els interessats han de te-
nir el títol de director o monitor 
de lleure o bé acreditar experièn-
cia en el sector i han de presentar 
el currículum a Can Tauler.

>Societat L’Ajuntament anuncia 
nous intercanvis culturals 
amb Águilas. PÀG. 16

CASALS D’ESTIU 2008

El Casal regula l’atenció a nens 
que tenen necessitats especials
Infància i Joventut oferta enguany al voltant de 400 places distribuïdes en set escoles del municipi

Can Sant Joan celebra 
de nou la Fira comercial 
i d’Artesania. PÀG. 15

Pilar Abián | Redacció

Els joves interessats 
a fer de monitors 
poden presentar el seu 
currículum a Can Tauler 

L’Esplai Sesa, un bon exemple d’integració

Gràcies a la tasca de l’associació de 
discapacitats físics, psíquics i sen-
sorials Adimir aquest curs s’ha fet 
realitat el projecte d’integrar dos 
nens membres de l’associació a les 
activitats de lleure de l’Esplai Sesa. 
Cada dissabte, Laura i Carlos, de 
7 i 5 anys respectivament, compar-
teixen una estona d’esbarjo amb la 
resta de companys de l’esplai i fi ns 
i tot sortides de cap de setmana. 
Les famílies d’ambdós infants 
con si deren que el resultat de l’ex-
pe riència ha estat espectacular i 
molt satisfactori. “La participa-
ció d’aquests nens i nenes en 
activitats lúdiques de la seva 
localitat ha de ser potenciada 
perquè, gràcies a projectes com 
aquest, el nostre municipi guan-
ya en riquesa, igualtat i respec-
te”, opina Ana Ballesta, mare 

de Laura i membre de la junta 
d’Adimir. L’esplai Sesa, format 
per nois i noies voluntaris, s’ha 
involucrat plenament en aquesta 
iniciativa. “La seva col·laboració 
i implicació ha estat un veri-
table exemple de solidaritat, 
entrega i coratge, valors que 
estem aprenent cada dia com a 
membres d’una associació com 
és Adimir i que volem divulgar 
a tota la població”, explica Car-
men Sarante, mare de Carlos.

Col·laboració especial. En aquest 
projecte pioner col·labora de ma-
nera voluntària Roser Olmeda, 
de Creu  Roja, qui dóna suport 
a la resta de monitors i reforça 
l’atenció a Laura i Carlos, encara 
que no actua com a monitora en 
exclusiva, per tal que se sentin in-
tegrats i normalitzats al grup.

Pilar Abián | Redacció

A dalt, el grup ‘Petxines’, de l’Esplai Sesa, i abaix, Roser Olmeda amb Carlos i Laura | ANA BALLESTA

L’entitat participa en el projecte d’Adimir per normalitzar la participació de nens amb necessitats especials en activitats de lleure

Les activitats es faran a set centres educatius repartits per diversos barris | ARXIU/ SILVIA DÍAZ



12 1a quinzena | maig 2008Societat

El CEIP Mitja Costa disposarà de 
dues aules de P-3 el curs vinent
L’ampliació de places és un fet puntual per l’excés de demanda que s’ha registrat enguany, però no implica obrir una nova línia

PREINSCRIPCIONS 2008

El Departament d’Educació de 
la Generalitat ha resolt l’excés 
de preinscripció al CEIP Mitja 
Costa amb la posada en marxa el 
curs vinent d’una segona aula de 
P-3. El centre actualment compta 
amb una sola línia i ha tingut 37 
demandes, 12 més de les que pot 
assumir. Aquesta ampliació de 
places és, però, un fet puntual pel 
nombre de sol·licituds que s’ha 
registrat per al curs 2008-2009.
“Es tracta d’una situació con-
juntural, la dotació de més pla-
ces no signifi ca que al centre de 
Terra Nostra es creï una sego-
na línia”, ha explicat la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC). 
Per al procés de matriculació del 
curs escolar 2009-2010, el CEIP 
Mitja Costa tornarà a oferir les 
25 places que corresponen a una 
única línia. L’edil també ha desta-
cat que la nova aula de P-3 per-
metrà esponjar la resta de centres 
educatius del municipi que, tot i 

que no presenten un excés de de-
manda signifi catiu, han omplert 
les seves places durant el període 
de preinscripció, a excepció de la 
nova escola de Mas Duran, que 
té encara força vacants.

Satisfacció de les famílies. La de-
cisió de la Generalitat de crear 
una nova aula de P-3 ha estat 
una bona notícia per a les famíli-
es que reclamaven l’ampliació de 
places a l’escola de Terra Nos-
tra, que consideraven que era 
un greuge que els seus fi lls no 
poguessin estudiar en el centre 
educatiu del seu barri. 
Aquest grup de pares i mares 
també argumentava que despla-
çar els infants a un altre col·legi 
–a la majoria se’ls havia assignat 
la nova escola de Mas Duran– 
els suposava moltes difi cultats 
per conciliar la vida laboral i 
familiar. “Als nens els benefi cia 
estudiar al seu barri perquè és 
aquí on tenen els seus amics i 

a nosaltres ens estalvia temps 
en els desplaçaments”, ha ex-
plicat Yolanda Moya, mare d’un 
infant que l’any vinent farà P-3 
i que inicialment havia quedat 
fora del Mitja Costa. Moya for-
ma part del grup de famílies que 
demanava l’ampliació de places 

al centre. Aquest col·lectiu, que 
va recollir més de 500 signatures 
ciutadanes de suport a la seva 
causa, ha agraït la tasca que ha 
fet la Regidoria d’Educació da-
vant la Delegació Territorial de 
la Generalitat en defensa de les 
seves demandes.

Silvia Díaz | Redacció

Pares i mares recollint els seus fi lls a la sortida del CEIP Mitja Costa, a Terra Nostra | PILAR ABIÁN

Oferta de cicles 
formatius per 
al curs vinent a 
l’IES La Ferreria
L’IES La Ferreria presenta 
el 13 de maig, a partir de les 
18h, l’oferta de cicles forma-
tius de grau mitjà i superior 
–relacionats amb la informàti-
ca, la gestió administrativa, la 
sanitat– i de Batxillerat per al 
curs 2008-9. Els assistents po-
dran fer una visita guiada a 
les instal·lacions de l’Institut i 
participar en les diferents ac-
tivitats programades que clo-
uran a les 20h | PA

El Centre de Formació d’Adults 
ha obert el període de matricu-
lació a cursos intensius d’anglès 
bàsic i informàtica que comença-
ran el 19 de maig i s’allargaran 
fi ns al juny. Tots dos intensius 
són gratuïts i les inscripcions 
s’han de formalitzar a la mateixa 
escola, situada al carrer Reixagó, 
5 (Can Sant Joan) | SD

Propers cursos 
intensius 
gratuïts 
per a adults
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L’Ajuntament convoca el 14 de 
maig, a l’Auditori, una jornada 
informativa sobre la repercussió a 
les empreses de la Llei d’Igualtat 
entre dones i homes. La norma 
obliga les companyies de més de 
250 treballadors a negociar amb 
els agents socials plans d’igualtat i 
preveu que, en un termini de vuit 
anys, els consells d’administració 
de les grans companyies estiguin  
formats, com a mínim, per un 
40% de dones.
El programa començarà a les 

9.30h amb la presentació de 
l’activitat a càrrec de la regido-
ra de Dona i Igualtat, M Teresa 
Gallego (PSC), i de Sara Ber-
bel, directora general d’Igualtat 
d’Oportunitats en el Treball del 
Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. A con-
tinuació, Margarita Artal Serrat, 
directora d’ARTAU Associats i 
experta en polítiques d’Igualtat,  
farà una conferència titulada La 
Llei d’Igualtat i la seva repercussió 
a les empreses: els plans d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. Se-

guidament, a les 12h, començarà 
una taula rodona amb el nom La 
introducció dels Plans d’igualtat a les 
empreses: primeres experiències, amb 
la participació de Pilar Codina 
–agent per a la Igualtat a SGS 
(grup dedicat al camp de la ins-
pecció i la qualitat); Cristina Saba-
ter, de la Delegació Territorial del 
Vallès Occidental de l’UGT,  una 
altra representant de CCOO, i 
M. Carme Masgoret, directora de 
Recursos Humans d’Anaconda 
Paper. L’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC) clourà la jornada.

PIlar Abián | Redacció

Tècniques, consultores, sindicalistes i empresàries exposaran les seves experiències el 14 de maig

JORNADA INFORMATIVA

L’Ajuntament reuneix les empreses 
per explicar la nova Llei d’Igualtat 

> Homenatge a unes dones lluitadores
ARXIU

El 7 de maig, a les 19.30h, l’Ofi cina d’Atenció a la Dona organitza a l’Auditori 
un reconeixement públic a les dones que van participar a la tancada en suport 
a la vaga de Motor Ibèrica l’any 1976. A l’homenatge assistiran representants 
del Departament de Treball, de l’Institut Català de les Dones, de la Secretaria 
de les dones dels sindicats CCOO i UGT, així com algunes de les protagonistes 
d’aquests fets històrics. També s’ha convidat al primer alcalde de la democràcia, 
i al Consell Municipal de Dones.  La tancada de protesta, en què va participar 
un bon nombre de montcadenques, va aplegar durant un mes un centenar de 
dones amb els seus fi lls a l’església de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. 
El tancament va atraure la solidaritat popular i les manifestants van rebre la visita 
de diferents líders sindicals, com Marcelino Camacho i Santiago Ariza, de CCOO 
(a la foto). Al fi nal, les dones van ser dessallotjades per la força | PA

SOLIDARITAT

Tazumal renova l’acord municipal per 
impulsar nous projectes a El Salvador

José Roberto Capacho, regidor i 
dinamitzador social de Nahulin-
go –localitat d’El Salvador ager-
manada amb Montcada– serà al 
municipi fi ns al juny per copsar 
la realitat social, educativa i els 
projectes sobre el medi ambient 
que es fan a Montcada. Aquest 
intercanvi vol impulsar les rela-
cions entre ambdues poblacions i 
enfortir els lligams no només a ni-
vell institucional sinó fer extensiu 
l’agermanament a entitats, centres 

educatius i al públic en general. 
“Espero tornar a Nahulingo 
amb noves idees per dinamitzar-
ne el teixit social, cultural i edu-
catiu”, ha explicat Capacho. 

Projectes solidaris. L’organització 
Tazumal ha renovat el conveni de 
col·laboració en matèria de coopera-
ció amb el Consistori, que aportarà 
5.500 euros en projectes a desen-
volupar a l’Amèrica Central i tam-
bé per potenciar l’activitat a les es-
coles. “Continuarem treballant 

en l’ampliació de la Casa de 
la Cultura, donant més suport 
a les escoles i enfortint el teixit 
econòmic de Nahulingo”, ha 
explicat el seu president, Rafael 
Alemán. 
D’altra banda, els dies 17 de maig 
i 1 de juny, a la Casa de la Vila, 
tindrà lloc la segona edició del 
curs de cooperació que promou 
l’organització, amb l’objectiu de 
formar una quinzena de perso-
nes per desenvolupar projectes 
solidaris a l’Amèrica Central. 

Silvia Díaz | Montcada

Un dinamitzador de Nahulingo visita Montcada fi ns al juny per recollir experiències a exportar

Capacho, a l’esquerra, amb les autoritats | S. DÍAZ

Pel·lícula i 
debat sobre la 
salut mental
L’associació de familiars de perso-
nes amb malalties psíquiques Ce-
moriba organitza el 6 de maig una 
jornada a l’Auditori, a les 18.30h, 
sobre salut mental. La sessió co-
mençarà amb la projecció del 
documental 1% Esquizofrenia, de 
Julio Médem i Ione Fernández. A 
continuació, la psiquiatra Stépha-
nie Sammut, del Centre de Salut 
Mental de Cerdanyola, oferirà 
una conferència amb posterior de-
bat amb els assistents. Aquest acte 
es fa cada any a un dels municipis 
als quals dóna cobertura Cemori-
ba, que són Ripollet, Montcada, 
Cerdanyola i Badia | SD

Dones assassinades 
fi ns al (25 d’abril) a 
Espanya víctimes de la 
violència masclista.

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

Dones assassinades
fi ns al (25 d’abril) a 
Espanya víctimes de la 
violència masclista

3232

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122
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L’organització espera repetir l’èxit 
de públic de les anteriors edicions
El carrer Reixagó esdevindrà un aparador de botigues i artesans el dia 18 de maig, de 10 a 14h

FIRA D’ARTESANIA I COMERÇ

Silvia Díaz | Redacció

L’Associació de Comerciants 
de Can Sant Joan celebra el 18 
de maig la 33a edició de la Fira 
d’Artesania i la tercera del Co-
merç, que tindrà lloc, de 10 a 
14h, al carrer Reixagó, que es-
devindrà un gran aparador de 
les arts tradicionals i una mostra 
del ventall comercial que hi ha al 
municipi, especialment del barri 
que acull l’activitat. Les parades 
de venda d’articles de temporada, 
de moda i sabateria i de comple-
ments compartiran escenari amb 
els professionals de l’artesania. 
Un grup d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Talla i Escultura, 
que dirigeix el mestre artesà Luis 
Barbosa, muntarà una parada en 
la qual es mostrarà l’elaboració 
d’un peça escultòrica en fusta. 
Una seixantena de comerciants 
i artesans participarà en aquesta 
edició de la Fira, tot i que el ter-
mini d’inscripció encara és obert. 
Per agrair l’assistència de públic, 
els botiguers faran un obsequi a to-
thom que hi compri algun article.

Activitats complementàries. Per 
dinamitzar la Fira, l’organització 
ha programat activitats culturals 
com una actuació gegantera, 
una sessió de puntaires amb el 
grup del Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina i un espectacle 
d’animació infantil. “Esperem 

que el públic ens respongui 
igual de bé que ho ha fet en 
les anteriors edicions de la 
Fira”, ha explicat el president de 
l’Associació de Comerciants, Ra-
fael Domínguez. Algunes entitats 
de Can Sant Joan, com l’AV, tam-
bé muntaran parada a la Fira.

L’edició del 2007 de la Fira va aplegar força públic i diversitat comercial | ARXIU/SILVIA DÍAZ
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El Centro Aguileño celebra de nou el dia de la localitat murciana

AGERMANAMENT

L’alcalde anuncia un nou viatge 
ofi cial a Águilas aquest estiu

en 2 minuts...

> Torna el Rocío a Mas Duran
La celebració del Rocío a Catalunya torna als terrenys de Mas Duran del 
8 al 12 de maig. Serveis Municipals ha condicionat l’espai per acollir el 
centenar de germandats rocieras que durant cinc dies participarà a la 
romeria. Les activitats centrals del programa tindran lloc el dia 10, amb 
la missa i benedicció dels estandarts (9.45h); el dia 11, amb la missa de 
romeros i el rosari de l’Aurora, a la mitjanit; i el dia 12, amb la missa de 
l’Alba, a les 7h. El Rocío a Mas Duran l’organitza la Federació d’Entitats 
Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC) | SD

> Sant Jordi, al Centre Cívic Can Cuiàs
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, el Centre Cívic Can Cuiàs va dedi-
car tota una tarda a activitats infantils i juvenils, emmarcades en aques-
ta festivitat. La Regidoria d’Infància i Joventut va organitzar un taller de 
graffi tis –a la imatge–, mentre que els usuaris i l’equip dinamitzador de 
l’equipament va fer tallers de fang per als infants més petits  | SD

L’agost vinent, una delega-
ció local viatjarà a Águilas per 
reactivar l’intercanvi cultural 
al qual es van comprometre 
les dues ciutats quan van sig-
nar l’agermanament. L’alcalde, 
César Arri za  balaga (PSC), ho 
va anunciar el 27 d’abril, amb 
motiu de la sisena edició de Dia 
d’Águilas a Montcada, que el 
Centro Aguileño va organitzar 
a la plaça del Bosc de Can Sant 

Joan. Més d’un centenar de per-
sones va assistir a la celebració, 
a la qual va haver ball tradicio-
nal i modern, cant coral, cançó 
popular i degustació de menjar i 
vi de Múrcia.
L’estiu passat, no va haver ex-
pedició ofi cial de Montcada a 
Águilas, en resposta a la man-
ca d’interès que, en opinió del 
Consistori, estava mostrant 
l’ajuntament murcià per mante-
nir l’agermanament.

Silvia Díaz | Redacció

> L’Aserm organitza el Dia de la mare
L’11 de maig el col·lectiu equatorià Aserm organitza al CEIP Reixac 
el Dia universal de la mare, una festa molt representativa al seu país 
d’origen. Amb motiu de la celebració, l’entitat organitzarà activitats  
des de les 11 a les 21h, obertes a tota la població, que inclouran 
l’elecció de la mare simbòlica, presentacions artístiques i un menjar 
de germanor amb plats típics de l’Equador | PA

CRISTINA GARRE

La tradicional 
recaptació 
contra el càncer 
serà el 9 de maig

La Junta Local de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer 
(AECC) organitza el 9 de maig la 
recaptació anual de fons per llui-
tar contra aquesta malaltia. L’enti-
tat desplegarà sis taules amb guar-
dioles per tot el municipi, situades 
davant la Casa de la Vila, a la pla-
ça Lluís Companys i als barris de 
Can Sant Joan, Mas Rampinyo, 
Montcada Nova i Font Pudenta. 
Voluntàries de l’AECC local do-
naran, de 10 a 19h, informació a 
la ciutadania sobre la prevenció i 
el tractament d’aquesta malaltia i 
col·locaran el tradicional llaç. “Els 
montcadencs són molt solidaris 
i col·laboren força en aquesta 
campanya”, ha explicat la presi-
denta de l’AECC de Montcada, 
Paquita Mañosa.

Altres iniciatives. Amb motiu 
del Dia Mundial Sense Tabac, 
que ofi cialment és el 31 de maig, 
l’AECC muntarà un dia abans, 
el 30 de maig, una taula infor-
mativa davant la Casa de la Vila. 
L’entitat també té previst fer a 
l’estiu xerrades sobre el càncer.

Silvia Díaz | Redacció

Uns participants a la festa d’Águials mengen les típiques migues durant la celebració  | SANTI ROMERO
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Fomentar el bàsquet al municipi

El CB Elvira Cuyàs i el CB La Salle 
han creat una Escola de Bàsquet 
per a infants des de P-5 a quart 
de primària. Es tracta d’un acord 
històric que vol fomentar l’esport 
del bàsquet a tot el municipi, però 
especialment als col·legis i instituts. 
Els membres del nou club volen ser 
un referent per a l’esport escolar a 
Montcada i, per això, volen fomen-
tar l’esport del bàsquet a tot el mu-
nicipi, però especialment als seus 
col·legis i instituts. La primera activi-
tat que realitzarà aquesta associació 
com a nova entitat és una diada de 
3x3 de bàsquet al carrer. La com-
petició, que se celebra amb motiu 
de la Festa Major de Mas Ramp-
inyo, tindrà lloc el 4 de maig, a les 
pistes del CEIP Elvira Cuyàs. 

Obrir les portes a tothom. El més 
important per a la nova entitat és 
donar cabuda a tots els nens i nenes 
que vulguin practicar bàsquet sense 
tenir en compte la condició física o el 
nivell de joc. “Volem crear un club de 

bàsquet social, que obri les portes a 
tothom que vulgui jugar a bàsquet”, 
ha reconegut el coordinador de La 
Salle, Rogelio Pérez.
Actualment, l’AE Elvira-La Salle comp-
ta amb dos equips d’escola i,  cara a 
la temporada vinent, pretén comptar 
amb 7 ó 10 conjunts. La nova entitat 
vestirà amb samarreta taronja i franja 
negre. El seu disseny i el del logotip 
ha anat a càrrec de l’exentrenadora 

de La Salle, Sílvia Vallespinós. Els in-
teressats a formar part del club poden 
enviar un correu electrònic a cblasal-
lemontcada@gmail.com o a cb_elvi-
ra_ cuyas@yahoo.es, indicant el nom, 
l’adreça, l’escola, l’any de naixement 
i el telèfon de contacte.

Josep M. Villaronga (La Salle) i Cristina Iniesta (CB Elvira Cuyàs) mostren la nova equipació | NÚRIA SÁNCHEZ

Les dues entitats organitzen una diada de 3x3 amb motiu de la Festa Major de Mas Rampinyo

> Gent que es mou  Núria Sánchez | Redacció

Club de bàsquet Elvira Cuyàs-La Salle

més informació
Dilluns, dimecres i divendres, de 19.30 a 20.30h      
a La Salle o de 17 a 19h a l’Elvira Cuyàs
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>La bústia del lector >Editorial
Comerç local
Ja fa temps que l’activitat co-
mercial al carrer Major ha 
perdut pistonada fruit de la 
proliferació d’entitats fi nance-
res i immobiliàries que, poc a 
poc, han anat ocupant espai 
i guanyant protagonisme, en 
detriment del comerç de pro-
ximitat. Les ofi cines bancàries 
majoritàriament no obren a la 
tarda, de manera que les por-
tes dels negocis són tancades i 
això resta atractiu a la resta de 
botigues. La situació s’agreuja 
especialment les tardes de dis-
sabte en què molts comerços 
tampoc no obren i donen al 
carrer un aspecte més aviat 
desèrtic. 
Per tal de dinamitzar el comerç 
de proximitat el Ple d’abril va 
aprovar la suspensió durant un 
any de l’atorgament de llicèn-
cies a totes aquelles empreses 
d’aquests àmbits que vulguin 
instal·lar-se als carrers Major, 
Generalitat, Barcelona i la pla-
ça de l’Església. La moratòria 
pretén ser un primer pas per 
elaborar un pla d’usos comer-
cials al nucli antic, una iniciati-
va promoguda per la Regidoria 
de Comerç. Aquesta mesura 
haurà d’anar acompanyada 
de moltes altres accions desti-
nades a donar una bona oferta 
i recuperar la confi ança dels 
clients que avui dia fugen cap 
a altres ciutats a fer les seves 
compres.
Capgirar l’actual situació del 
comerç al centre del nucli urbà 
costarà molts esforços no no-
més a l’administració, també 
als propis botiguers. S’ha trigat 
massa, potser, a encendre la 
llum d’alarma, però ara el que 
convé és no lamentar-se i po-
sar fi l a l’agulla perquè Mont-
cada tingui un eix comercial 
similar al de municipis veïns. 
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Un exemple d’esforç veïnal per eliminar barreres arquitectòniques

Els 52 propietaris del número 36 
del carrer Bruc hem fet un esforç 
econòmic molt important, uns 600 
euros per cada pis, per rehabilitar 
la porteria de l’immoble i eliminar-
ne les barreres arquitectòniques 
que difi cultaven l’entrada i sortida 
dels veïns, la majoria dels quals 
són gent gran. A la imatge podeu 
comprovar l’alçada que tenien les 
escales d’accés a l’edifi ci i com ho 
hem solucionat amb una rampa.

RG | MONTCADA NOVA

laveu@montcada.org

El passatge de la Música, a la Font Pudenta, ha esdevingut un pipican. 
Molts veïns aprofi ten que és un carrer tallat al trànsit per deixar anar 
els seus gossos lliurament a fer les seves necessitats. Què podem fer 
els que vivim allà i hem de sortejar els excrements per entrar a casa? 
A. L. I Font Pudenta
Des dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
hem supervisat el passatge de la Música i de la Pell i no s’ha detectat 
cap anomalia. Malgrat tot, farem un seguiment i control d’aquesta zona 
per evitar i posar fi  a possibles pràctiques incíviques. A les irregularitats 
que puguin ser detectades se’ls aplicarà l’ordenança de mesures per 
fomentar i garantir la convivència ciutadana | Sergio Hermoso (PSC), 
regidor de Serveis Municipals i Manteniment

Contrarèplica
Sra Marta Aguilar, he llegit diverses ve-
gades la seva carta i no veig a què re-
plica. Això sí, escriu un parell de coses 
molt signifi catives. Diu que defensa els 
interessos de la classe treballadora in-
dependentment de la llengua que parli. 
Jo felicitava una formació política per 
fer escrits també en castellà. Què és 
el que em replica? Que no hi ha classe 
treballadora que parli en castellà perquè 
els seus potencials representants no fa-
cin servir públicament també aquesta 
llengua? 
Fa un repàs de la relació entre la seva 
àvia i el castellà, tant el que parlaven 
uns catalans de quartos com dels “na-
cionals” que la van enxampar robant 
patates. Encara no s’ha adonat que 
gairebé ningú dels montcadencs cas-
tellanoparlants no som ni rics elitistes,  
ni “nacionals”? Potser és veritat que no 
se n’ha adonat. Diu que el català era la 
llengua dels sectors populars. Tenir me-
mòria històrica està bé, però tenir enyo-
rança, no tant. Bàsicament, perquè les 
noves realitats no surten del no res, sinó 
de les persones que actualment consti-
tueixen aquesta societat. Avui dia, els 
sectors populars catalans són els que 
són i tenen com a llengües majoritàries 
dues, i una més que l’altra.
En defi nitiva, vostè i el seu partit defen-
sin el que vulguin com vulguin però el 
meu article parlava– ja ho deia el seu tí-
tol– d’ICV-EUiA, partits que encara espe-
ro segueixin un camí diferent al del seu, 
tant en els temes com en les llengües.

Pedro Fernández
Pla d’en Coll

Nou IES M. Miró
Sóc veïna del passeig Costa Brava i 
la meva carta té com a fi nalitat com-
pletar la notícia publicada en aquest 
rotatiu en la seva passada edició, re-
ferent a la reunió que es va celebrar 
amb els veïns del citat barri el 14 
d’abril a la qual van assistir la regi-

dora d’Educació, Ana Rivas, amb dos 
tècnics. És cert que els representants 
del Consistori ens van fer conèixer la 
intenció de reubicar l’IES a l’emplaça-
ment que ocupa la pista d’atletisme. 
El que s’obvia a la informació és que la 
totalitat dels assistents a la reunió vam 
formular el nostre desacord. 
Els motius són diversos, tal com van 
recollir en les seves anotacions el di-
rector de l’Àrea de Presidència, Román 
Castro, i el tècnic d’Urbanisme. Entre 
ells, el més important és el que es re-
fereix a les característiques de l’entorn 
del solar: està ubicat en una zona re-
sidencial, delimita principalment amb 
el passeig Costa Brava, carrer de via-
nants que té una amplada de 3 metres 
des de les vivendes unifamiliars fi ns al 
solar que consten de tancament baix 
en la seva totalitat... 
Les conseqüències del possible  empla-
çament d’un IES en aquests terrenys 
penso que són altament perjudicials 
per a les nostres vides quotidianes, 
amb l’atenuant que intueixo que no és 
urbanísticament viable. Com a assis-
tent a la reunió i com a veïna afectada, 
vull posar de manifest que aquestes 
preocupacions es van transmentre als 
representants del Consitori i que no-
més espero que la informació que ha 
arribat a l’Alcaldia sigui completa.

Montse Olivares
Pla d’en Coll

***************
Aquesta reunió es va portar a terme per 
la queixa de veïns afectats que es van 
apropar a l’Ajuntament per manifestar 
la seva disconformitat per la decisió de 
fer un IES davant de les seves cases, 
notícia de la qual es van assabentar la 
majoria dels veïns per La Veu de la se-
gona quinzena de març. Les raons són 
les següents. Les cases es van comprar 
amb la zona esportiva projectada. La 
reubicació de les pistes d’atletisme en 
un altre lloc implica la pèrdua consi-
derable de diners. La ubicació d’un 

institut al costat d’un passatge tancat, 
amb una superfície inadequada, al cos-
tat d’una autopista, el tren i l’AVE, amb 
el conseqüent soroll per als estudiants 
és inapropiada. Les cases estan en una 
zona residencial, conseqüentment es 
paga una contribució desorbitada i ara 
volen fer un IES amb tots els problemes 
que comporta.
Hi ha altres llocs d’ubicació més adients 
com Mas Duran, on hi ha espai sufi cient 
i, considerant la gran massifi cació que es 
produirà en un curt espai de temps, és 
la millor. A més, seria conseqüència del 
col·legi de primària que estan construint. 
Molts dels alumnes del Montserrat Miró 
procedeixen de Mas Rampinyo, Bifurca-
ció... per aquesta raó és absurd l’argu-
ment de la seva ubicació a les pistes.
La sensació general que vam tenir els 
veïns a la reunió, és que no tenien en 
compte res del que allà es parlava. Prova 
clara és la petita ressenya que fa La Veu 
a la 2a quinzena d’abril. A més, la reunió 
era amb l’alcalde, sr. César Arrizabalaga, 
que no es va presentar. També dir que 
una veïna afectada va enviar el 15 de 
març un email de queixa, esperant una 
resposta de l’alcalde, que encara no s’ha 
produït (amb rebut per email de l’Alcal-
dia d’haver-ho llegit el dia 17 de març).

J.D.
Pla d’en Coll

Accesibilidad
Un domingo en una papelería del Pla 
d’en Coll vi unos folios de recogida de fi r-
mas que me interesaron mucho y decidí 
encontrar a la persona que los dejó allí. 
Hoy he tenido la oportunidad y suerte 
de encontrar a la mujer que las recoge 
y que utiliza la silla de ruedas para des-
plazarse. Son fi rmas de los ciudadanos 
de Montcada que quieren que el único 
paso subterráneo que salva las vías del 
tren Barcelona -Puigcerdà y que comu-
nica Mas Rampinyo con el Gurugú tam-
bién sea útil a personas como ella y a las 
mamis que empujan el carrito de bebés 

y a las personas que usan el carro de la 
compra, en especial las más mayores, 
que necesitan comprar en los comerci-
os próximos a sus casas. Yo he decidido 
ayudarla y me ha dado seis folios que lle-
vo a cuestas con mis dos hijos de camino 
al CEIP Font Freda.
A ti, lector de esta carta, que sabes lo 
necesario que es este paso para po-
der ir al Centro Comercial El Punt, al 
colegio Elvira Cuyás y a los pequeños 
comercios de la av. Catalunya te deseo 
que tengas la misma suerte que yo y 
encuentres a esta señora y  así poner 
en sus manos tu petición al Ayuntami-
ento para que reconozca que el paso 
subterráneo es un deporte de riesgo 
obligado para muchas personas y que 
debe facilitarles la comunicación entre 
ambos barrios sin ningún tipo de bar-
rera u obstáculo.

Rosa Aranda
Mas Rampinyo 

Agraïments
Els pares i mares dels petits de P-3 
que podran quedar-se a estudiar, 
jugar i créixer al CEIP Mitja Costa 
volem agrair a l’Ajuntament i, en 
especial, a la regidora Ana Rivas i 
a la tècnica Montse Marcos la seva 
ajuda i mediació davant d’Educació. 
A l’AMPA de l’escola, a l’AV de Terra 
Nostra i a les AV dels barris propers, 
gràcies també pel seu suport. Als 
mitjans La Veu, Montcada Ràdio, 
Montcada Mírame i A Fons Vallès 
volem agrair-los el seu seguiment i 
interès i al director del CEIP Mitja 
Costa, el fet que hagi considerat 
factible crear una segona aula de 
P-3. Però, sobretot, volem agrair als 
més de 500 veïns que, amb la seva 
signatura i paraules d’ànim ens han 
ajudat a tirar endavant la nostra sol-
licitud. Creiem que és el millor per 
als nostres fi lls. Gràcies, de tot cor.

O.B. i col·lectiu de pares
Terra Nostra
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Volem potenciar el comerç local
Al ple d’aquest mes d’abril hem aprovat una sus-
pensió de llicències per a la implementació de nous 
usos no comercials a les plantes baixes dels car-
rers Major, Barcelona Centre, Generalitat i plaça de 
l’Església. Al llarg d’un any –període durant el qual 
s’ha de treballar i defi nir un nou pla especial d’usos 
comercials- en els carrers i plantes esmentats no es 
podran instal·lar agències immobiliàries, adminis-
tracions de fi nques, consultoris mèdics o veterina-
ris, bancs, entitats fi nanceres, despatxos professio-
nals ni activitats anàlogues. La fi nalitat de la decisió 
és aconseguir que aquesta zona, eix vertebrador de 

la ciutat per la qual hi passem gairebé tots algun 
cop per setmana, desperti comercialment, tot i evi-
tant que les tardes, i, sobretot, els caps de setmana, 
l’activitat sigui pràcticament inexistent a pesar de 
l’enorme esforç de l’empresariat i els comerciants. 
La voluntat del Govern, però, va molt més enllà. El 
pla especial d’usos comercials que hem de treballar 
de forma conjunta amb les associacions de comer-
ciants de la ciutat, no es limita a aquests carrers. Ha 
de dibuixar de forma detallada com es conforma el 
plànol comercial de tota la ciutat, tot fi xant les ca-
racterístiques de zones; si convé, també distàncies; 

i establiments. Ara mateix, a Montcada i Reixac, hi 
ha prop de 5.000 persones que treballen al sector 
del comerç al detall –xifra que suposa un de cada 
quatre afi liats a la seguretat social a la ciutat–, re-
partides en 424 empreses. Al seu temps, la secció 
empresarial del comerç al detall, reparacions de ve-
hicles i articles personals representa gairebé una de 
cada tres empreses de Montcada i Reixac. El volum 
és important, els i les comerciants de la ciutat estan 
cada vegada més especialitzats i la reordenació és 
necessària. Ara, només cal fer-ho bé, i de voluntat 
per aconseguir-ho, no ens en falta.

Falta de planifi cación
Hace tiempo que se sabe que tendremos un nuevo 
instituto, en sustitución del actual Montserrat Miró, 
un nuevo edifi cio que dará soluciones a las actuales 
defi ciencias del viejo centro. La noticia es dónde se 
ubicará el nuevo instituto, ya que hace algo más de 
un año el sr. Alcalde anunció que en breve se cons-
truiría en los terrenos del viejo campo de fútbol junto 
al colegio Font Freda, pero ahora con las obras de 
soterramiento del tren parece que no puede ser y yo 
me pregunto: ¿es que el sr. Alcalde pensaba que no 
íbamos a conseguir el soterramiento? Parece ser que 
la nueva ubicación elegida es el terreno donde está 

la pista de atletismo. Estas instalaciones se consigui-
eron después de múltiples e incumplidas promesas  
y después de un peregrinaje por diferentes colegi-
os sin instalaciones adecuadas para la práctica del 
atletismo. Muchos recordarán la accidentada inau-
guración, ahora hace nueve años. Necesitamos un 
nuevo IES Montserrat Miró, y si una vez estudiadas 
las posibles ubicaciones y escuchado a los vecinos, 
resulta que la Pista de Atletismo es la ubicación más 
correcta o es la única disponible en la zona, habrá 
que pensar en habilitar un nuevo espacio para el at-
letismo y en aprovechar la ocasión para conseguir 

unas mejores instalaciones. De todas maneras, esto 
nos tendría que hacer refl exionar sobre la falta de 
planifi cación en las acciones que realiza el Gobierno 
Municipal. Necesitamos un Plan de Equipamientos 
elaborado con la participación activa y real de la 
Ciudadanía. No puede ir el gobierno municipal por 
un lado, haciendo propuestas a salto de mata y sin 
contar con nadie, y la Ciudadanía por otro lado, pro-
testando las acciones que éste haga porque no se 
les tiene en cuenta. Eso tiene un coste político, que 
ya nos va bien; pero también económico, que Mont-
cada no se puede permitir.

Auditoría urbanística
En los últimos tiempos ha crecido incesantemen-
te el rumor sobre la corrupción urbanística en 
nuestra ciudad. ¡Y no faltan motivos! Es, como 
mínimo sorprendente y sospechoso, observar 
los rascacielos que se están construyendo en la 
zona de la Rasa en una operación urbanística 
que ya mereció en su momento todas las críti-
cas por parte del Partido Popular a cambio de 
los terrenos de Vista Rica en los que todavía no 
se ha hecho nada. Todavía recuerdo el duelo 
que mantuvimos desde el Partido Popular con 
los responsables municipales por el “magnífi co 

convenio con los promotores” que nos querían 
hacer creer mientras que nosotros justifi camos 
por “informaciones privilegiadas”. A la vista está 
el resultado.  Otra operación francamente dudosa 
en su recalifi cación es la de la famosa cervece-
ría de la calle Montiu, en la cual se ha permitido 
que se vayan a construir próximamente una gran 
cantidad de pisos perdiendo una magnífi ca zona 
verde que signifi caba un balón de oxígeno en el 
centro de Montcada. ¿Todo ello a cambio de qué? 
Hay que añadir el gran bloque de pisos en la Font 
Pudenta, otro motivo de escándalo para todos los 

vecinos. Éstos son sólo algunos de los ejemplos 
que han provocado esta preocupación entre los 
ciudadanos de Montcada y que nos conduce a 
cuestionarnos a dónde nos lleva este gobierno 
municipal ¿Qué pactos tienen con algunos promo-
tores constructores?  Por ello, creemos que es de 
enorme interés el realizar una auditoría externa de 
todas las operaciones urbanísticas llevadas a cabo 
en los últimos años para saber realmente cómo se 
han gestionado. Desde el Partido Popular creemos 
que es de vital importancia que todos los ciudada-
nos conozcan cómo se conceden estas licencias.  

Iniciatives potents
En els darrers anys Montcada ha crescut i molt. Ho 
ha fet amb gent d’altres indrets de l’Àrea Metropoli-
tana que ha vingut a viure, atreta sovint per la ubica-
ció geogràfi ca estratègica de proximitat a Barcelona, i 
també de gent provinent de diferents indrets del món 
que busca noves oportunitats, que ja representa el 
12,09% de la població, i a la Ribera, el 47% dels 
2.384 veïns.El Pla de barris ha estat una bona ini-
ciativa perquè permet dignifi car els espais públics i 
dóna oportunitats per restaurar i arranjar els espais 
comuns dels privats (tot i  que cal acabar d’ade-
quar  el fi nançament d’aquestes rehabilitacions 

que havien estat pressupostades molt a la baixa 
del cost real i aquesta mala previsió està repercutint 
directament als veïns). Però no n’hi ha prou així per 
integrar a la gent vinguda de fora, fa falta més. I és en 
aquest sentit que m’he permès manllevar uns  parà-
grafs del pròleg del llibre: Hi havia una vegada un po-
ble: Els contes del Turó, que forma part d’un projecte 
de l’AMPA del CEIP El Turó de l’any 2006-2007: 
“Els objectius que ens vam marcar des d’un inici 
eren arrelar els nens i les nenes així com les seves 
famílies en l’entorn històric, social, cultural i medi-
ambiental en el qual vivim. I cohesionar la comunitat 

educativa al voltant d’un focus d’interès comú com 
és el municipi, a través de la seva història i el seu 
medi físic”. “Cal, doncs, ubicar aquesta publicació 
dins del seu context i tenir en compte que la única 
pretensió d’aquesta AMPA ha estat donar a conèixer 
a la resta de famílies de Montcada i Reixac aquest 
projecte i demostrar que qualsevol crisi que se supera 
enforteix, així com que la integració cultural és possible 
en el marc de la comunitat educativa”. El repte de la 
immigració passa per reforçar aquells aspectes que ens  
són comuns, arrelant els nouvinguts en l’entorn històric, 
social i cultural del país. Felicitats CEIP El Turó!

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Temps d’austeritat
Dir que estem en moments de debilitat econò-
mica és una obvietat. El ministre Solbes creu 
que la desacceleració econòmica durarà un pa-
rell d’anys i podria deixar la taxa d’atur en un 
10%. En un món globalitzat, Montcada no n’és 
una excepció. També ens afecta, els ingressos 
de l’Ajuntament han disminuït dràsticament en 
aquest primer trimestre de l’any. Cal actuar. No 
podem continuar com si no passés res al nostre 
entorn. Passa i molt. Per això estem preparant 
des del govern municipal un pla de xoc, per ade-
quar les disponibilitats econòmiques reals, més 

minses respecte anys anteriors, en la millora en 
la prestació de serveis bàsics de la ciutadania.  
El pressupost actual aprovat ja no serveix, està 
desfasat, només serveix com a referent. Cal re-
pensar-lo, redefi nir-lo i aplicar-lo en una nova re-
alitat econòmica amb molts menys recursos. Ara 
cal, més que mai, imaginació i autoritat, sobretot 
autoritat, per disminuir aquelles despeses sump-
tuàries, de publicitat, de publicacions, de repre-
sentació, en defi nitiva de totes aquelles despeses 
prescindibles per a una bona gestió de les neces-
sitats dels ciutadans i ciutadanes de Montcada.

Espero i desitjo que el conjunt de forces po-
lítiques de l’Ajuntament ens faci costat i pugui 
compartir les solucions urgents que cal emprar 
per fer possible el manteniment dels serveis de 
qualitat que es presten als ciutadans i ciutada-
nes de la nostra ciutat. 
Es temps de austeritat. En el fons…. i en la for-
ma.    

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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>Agenda
3 l dissabte
Concert. De guitarra elèctrica, amb Al-
bert Faz Grup. Hora: 19h. Lloc: Auditori 
Municipal. Entrada gratuïta.

4 l diumenge
Exposició. De pintura a l’oli i de fotogra-
fi a de Rosa Rafecas. Lloc: Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina. Fins al 27 
de maig.

6 l dimarts
Cinema. Projecció del documental 100% 
Esquizofrenia, de Julio Médem i Ione 
Fernández. Hora: 18.30h. Lloc: Auditori 
Municipal. Organitza: Cemoriba. Entrada 
gratuïta.

7 l dimecres
Xerrada. L’aigua, un be escàs, a càrrec de 
Xavier Latorre, president de l’Associació 
Catalana d’Amics de l’Aigua. Hora: 19h. 
Lloc: Casa de les Aigües. Organitza: Ser-
vei de Medi Ambient.

8 l dijous
Festa del Medi Ambient. Amb activitats 
infantils sostenibles i el concurs de roba 
reciclada ‘A tot drap’. Hora: De 17 a 
20h. Lloc: plaça Joanot Martorell (darre-
ra de l’Ajuntament).

Cinema. El gran dictador. Hora: 17.30h. 
Lloc: Casal de la Mina.

Xerrada. Sobre l’alimentació vista des 
del naturisme i l’ecologia. Hora: 18h. 
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Rocío a Catalunya. Fins al dia 12. Lloc: 
Mas Duran. Organitza: FECAC.

9 l divendres
Dia del càncer. Jornada de recol·lecta. 
Hora: De 10 a 19h. Lloc: Casa de la Vila 
i altres espais. Organitza: AECC.

11 l diumenge
Festa. Del Dia universal de la mare. 
Hora: De 10 a 21h. Lloc: CEIP Reixac. 
Organitza: Aserm.

14 l dimecres
Xerrada. Sobre l’escriptora Mercè Rodo-
reda, a càrrec d’Elisenda Bertrán. Hora: 
20h. Lloc: Fundació Cultural (Major, 47).

15 l dijous
Presentació. Del número 9 de la revista 
Monte Catano. Hora: 19h. Lloc: Casal 
de la Vila. Organtiza: Museu Municipal. 

16 l divendres
Hora del conte. Contes del domini del 
món, a càrrec de Teresa Puig. Hora: 

18h. Lloc: Biblioteca del centre.

Festa. Nit Underground amb graffi ti, 
hip-hop i break-dance. Hora: 18h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler (també el  dia 17, 
a les 22h).

17 l dissabte
Cinema. El menor de los males, 
d’Antonio Hernández. Hora: 19 i 22h. 
Lloc: Auditori Municipal. Preu: 4 euros.

18 l diumenge
Fira. D’artesania i comerç. Hora: A par-
tir de les 10h. Lloc: carrer Reixagó. Or-
ganitza: Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan.

Concert. Amb la Coral Mare de Déu del 
Turó. Hora: 12h. Lloc: Abi. 

Dia Internacional dels museus. Activitat lú-
dica-educativa Descobreix una joia del mu-
seu. Hora: 18h. Lloc: Museu Municipal.

20 l dimarts
Exposició. Treballs dels alumnes dels ta-
llers d’art infantils de la Regidoria de Cultu-
ra. Lloc: Casa de la Vila. Fins a l’1 de juny.

22 l dijous
Inauguració. De l’exposició de fotografi es i 
pintures sobre Cuba de Gerardo Cárdenas 
i de Pedro Gómez Ballesta. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori. Fins al 15 de juny.  

Festa Major 
de Montcada 
i Reixac 2008 

9,10,11 i 12 de maig 
(veure tot el progra-
ma a les pàgines 19, 
20, 21 i 22)

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 MIRalafoto
de la Festa Major ’07

Fins al 18 de maig

CINEMA

EL MENOR DE LOS MALES  
d’Antonio Hernández
17 de maig, a les 19 i 22h

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquídea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
V. Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 30

2 3 4

9 10 116 7 85

1613 14 1512

E.Relat V.Nieto V.Nieto

Guix E.Relat E.RelatDuran Vila PardoRivas

PardoRivas Duran VilaJ.Relat

Farmàciesmaig

CONCERT 

 ALBERT FAZ GRUP
de guitarra  elèctrica

3 de maig, a les 19h
Entrada gratuïta

29 30
Guix Guix

17 18

2320 21 2219

més informació: www.montcada.cat

V.Nieto J.Relat Rivas Duran Vila

SALA PRINCIPAL

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

Agenda
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>Cultura El Dia de la Dansa 
congrega més de mil 
persones. PÀG. 28

Sergio Tello guanya 
els principals premis de 
l’Aqüeducte. PÀG.  27

Si sumem els 1.204 nens que van 
presentar treballs al concurs de 
punts de llibre Guanya’t un punt, i 
els 869 que van concòrrer al cer-
tamen Els contes d’en Sergi, tenim 
la xifra de 2.073 infants d’entre 
3 i 15 anys que han participat en 
dos dels concursos relacionats 
amb la Diada de Sant Jordi, rè-
cord en la història dels dos cer-
tàmens. També destaca l’incre-
ment de participació registrat 
al concurs de contes escrits per 
adults adreçats a nens Vet aquí un 
gat, que ha passat dels 42 autors 
a l’edició anterior a 65. 

‘Vet aquí’.  El primer premi, dotat 
amb 800 euros, se’l va endur Xa-
vier Jové, de Peralada, pel conte 
L’Anna i el collaret, que explica les 
històries que li passen a una nena 
quan trenca un vell collar de per-
les de la seva família. “Quan 
es trenquen les perles, l’Anna 
s’adona que tenen vida pròpia 
i que això mateix li va passar 
a la seva besàvia”,  va explicar 
Jové. El jurat també va premiar 
les dues fi nalistes: Romana Ribé, 

de Reus, per la narració Dibuixos 
molt animats, i Núria Martí, de 
Girona, per La mosca de Camós. A 
l’acte, fet el 17 d’abril, es va pre-
sentar l’edició del 2007 del llibre 
Vet aquí un gat.

‘Contes d’en Sergi’. El concurs 
que organitza el grup La Ballesta, 
en col·laboració amb la Regidoria 
d’Infància i Joventut, va premiar 
una desena de nens d’entre 6 i 12 
anys de les escoles locals. Pedro 
Gómez, de l’entitat, va anunciar 
la publicació l’any vinent d’un 
volum recopilatori amb els con-
tes seleccionats al llarg dels 10 
anys de vida del certamen. 

SANT JORDI

El ‘Guanya’t un punt’ i els ‘Contes d’en Sergi’ baten el 
rècord de participació d’anteriors edicions

Més de 2.000 escolars 
participen als concursos 
relacionats amb la diada

Silvia Díaz/Pilar Abián | Montcada

Els joves autors premiats al concurs ‘Els contes d’en Sergi’ van posar amb les autoritats al fi nal de l’acte | PILAR ABIÁN Els autors seleccionats del ‘Vet aquí un gat’ | S.DÍAZ

L’Auditori Municipal es va quedar petit per donar 
cabuda al gran nombre de persones que va acudir 
el passat 17 d’abril a l’acte de lliurament de premis 
del concurs Guanya’t un punt, que va registrar la 
participació de 1.204 nens d’entre 3 i 15 anys, xifra 
rècord en la seva història. Tots els guardonats en les 
diferents categories (a la foto) van rebre llibres i lots de 
material de pintura i els treballs presentats al concurs 
van estar exposats a la Casa de la Vila durant dues 

setmanes. La directora de la biblioteca de Montcada 
Centre, Núria Camps, ha valorat positivament l’elevada 
participació d’aquesta edició. “El certamen està 
plenament consolidat i, ara per ara, no introduirem 
gaire novetats perquè funciona molt bé”, ha indicat. 
Camps ha avançat, però, que l’any vinent el lliurament 
de premis serà “més còmode” per a les famílies, ja 
que l’espai on tindrà lloc l’acte, el nou teatre del Pla 
d’en Coll, serà més ampli | SD

SILVIA DIAZ

Destaca l’augment de 
participació al concurs 
de contes per a infants 
‘Vet aquí un gat’

> Rècord de participació en el concurs de punts de llibre ‘Guanya’t un punt’
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SANT JORDI

La XVIII Fira del Llibre, que va 
tenir lloc el 23 d’abril al carrer 
Major, va posar el punt i fi nal a la 
programació de Sant Jordi 2008. 
La jornada va ser molt participa-
tiva, tant pel que fa al nombre de 
parades, 33, com de visitants. Els 
més petits van gaudir d’activitats 
paral·leles com una sessió de con-
tes de l’MCC, el Racó de contes 
de la Biblioteca de Montcada 
centre i els tallers de manualitats 
de Can Tauler. Els autors Carlos 
Quílez i Josep M. Cuenca van 
signar exemplars del seus darrers 
llibres a la tarda. Montcada Rà-
dio va seguir la fi ra en directe des 
del seu stand. El 20 d’abril, Can 
Sant Joan també va viure la Fira 
de Sant Jordi, amb la instal·lació 
de 13 parades de llibres i fl ors al 
carrer Reixagó. 

Activitats als IES. Sant Jordi tam-
bé es va viure intensament als 

centres educatius. L’IES la Ferre-
ria va fer una Marató de Lectura 
el 23 d’abril amb la novel·la de 
Mercè Rodoreda La plaça del di-
amant. El mateix dia l’IES la Ri-
bera va organitzar uns jocs fl orals 
al Casino de Terra Nostra, amb 
lliurament de premis i actuacions 
musicals. El Centre de Formació 
d’Adults també va fer una marató 
de lectura i la Taula Cívica de la 
Ribera, un taller de xapes i roses 
al carrer.
El Cercle Cultural va convidar el 
18 d’abril l’escriptora i periodista 
Patrícia Gabancho a l’Abi, on va 
presentar el seu darrer llibre El 
fi l secret de la història. La periodista 
Glòria Arimon va fer una tertúlia 
literària sobre el seu llibre Contes 
de Bagdad amb els alumnes del 
SLC el 17 d’abril a la Casa de la 
Vila. El Casal de Gent Gran Casa 
de la Mina també va celebrar la 
diada el 22 d’abril amb cant coral, 
rondalles i sardanes. 

Les fi res del llibre i la rosa 
omplen de gent el carrer

L’MCC va organitzar una sessió de contes davant de la Casa de la Vila on es van llegir narracions d’’Els Contes d’en Sergi’ | RAFA JIMÈNEZ

Laura Grau | Montcada

La Fira de Can Sant Joan, amb 13 parades, es va fer el 20 d’abril al matí |PILAR ABIÁN Taller de roses artesanals a la Ribera | PILAR ABIÁN

L’IES La Ferreria va acollir una marató de lectura | SILVIA DÍAZ

Instituts, casals i entitats s’aboquen a la celebració de la diada

Jocs fl orals de l’IES La Ribera al Casino de Terra Nostra | SILVIA DÍAZ El Cercle Cultural va convidar Patrícia Gabancho | PILAR ABIÁN Montcada Ràdio va seguir la fi ra en directe | RAFA JIMÉNEZ
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CONCURSOS DE FESTA MAJOR

Els pans d’or de l’escut de Mont-
cada i Reixac són el punt de par-
tida del disseny guanyador del 
XXè Concurs de Cartells de 
Festa Major 2008. El seu autor, 
Pere Mercader, de 19 anys i que 
repeteix premi per segon any con-
secutiu, ha explicat que la seva 
obra “és una visió divertida dels 
pans que es converteixen en 
personatges que riuen, canten i 
s’emocionen”. El jurat també va 
donar tres accèssit als cartells de 
Marc Flores, Neus Bosch i Robert 
Clement, que il·lustraran les festes 
majors de La Ribera, Can Sant 
Joan i Mas Rampinyo, respecti-
vament. Totes les obres estaran 
exposades a l’Auditori municipal 
fi ns al 18 de maig. Les samarretes 
amb el disseny de la festa ja es po-
den comprar a l’Auditori al preu 
de 5 euros.

Modalitat infantil. En la categoria 
infantil del concurs de cartells van 
prendre part 152 nens. Donada 
l’elevada participació i la qualitat 

dels treballs el jurat va atorgar 
tres premis consistents en lots de 
material de dibuix i pintura a les 
obres de Lenin Romo, Júlia Mari-
né i Pere Cartañá, i tres accèssits 
a Tània Bernal, Anna Trias i Pa-
tricia Alcón.
D’altra banda la Casa de la Vila 
acull les fotografi es del concurs 
Miralafoto 2007. El concurs pre-

tén que la gent de Montcada afi -
cionada a la fotografi a busqui les 
millors imatges de la Festa Major. 
La convocatòria de la nova edi-
ció del certamen, que  ja està en 
marxa, preveu un primer premi 
de 100 euros i cinc accèssits de 
cinquanta. Les 40 millors fotos 
presentades formaran part de 
l’exposició de l’any vinent. 

Pere Mercader guanya per segona 
vegada el concurs de cartells

Laura Grau | Montcada

El certamen ha comptat amb la participació de 107 persones, 94 dels quals són de Montcada

L’Auditori acollirà fi ns al 18 de 
maig l’exposició de les obres 
presentades a la Mostra de Pin-
tura de Festa Major 2008. En la 
seva setena edició han participat 
26 autors, 15 dels quals són de 
Montcada i Reixac. La fi nalitat 
d’aquest concurs és estimular la 
creació a partir de paisatges de 
Montcada i, alhora, ampliar el 
fons d’art de l’Ajuntament amb 
l’adquisició de les tres millors 

obres. Els autors seleccionats 
són Jordi Salat, de Montcada i 
Reixac, amb l’obra Carrer Major 
i església; Josep Plaja López, d’Es-
clanyà, amb Urbà i  Ricard Ter-
raza, de Granollers, amb Gent de 
Montcada.
 Salat, que ja s’havia presentat 
a cinc edicions de la mostra, ha 
manifestat la seva satisfacció per 
aquest reconeixement. Plaja tam-
bé va ser un dels autors seleccio-
nats a la passada edició.

Laura Grau | Montcada

Jordi Salat és un dels tres autors que el jurat ha seleccionat per al seu fons | SANTI ROMERO

Pere Mercader mostra el disseny del seu cartell imprès en la samarreta de la festa  | 
s.romero

Mostra de pintura de 
Festa Major a l’Auditori

Sergio Tello triomfa a l’Aqüeducte
El fotògraf de l’Afotmir també ha guanyat el primer premi del III Concurs Fotogràfi c Alsina

Sergio Tello, de l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir), ha obtingut el Premi 
Especial de la X edició de la 
Bien nal de Fotografi a Aqüeduc-
te, que organitza l’Agrupació 
Foto-cine Cerdanyola-Ripollet 
(Afocer). Aquest certamen és 
un dels més prestigiosos a ni-
vell de l’Estat espanyol i té una 
gran projecció internacional. 
El veredicte es va fer públic el 

20 d’abril en un acte celebrat 
a l’Ajuntament de Cerdanyola. 
El Premi Especial reconeix Te-
llo com el fotògraf que ha asso-
lit més puntuació entre totes les 
imatges presentades a les dife-
rents seccions del certamen. El 
montcadenc també ha guanyat 
el primer premi, l’Aqüeducte 
Daurat, en la secció de foto-
grafi a en blanc i negre, amb 
una col·lecció d’imatges sobre 
Cuba. El jurat del certamen 

ha valorat la capacitat tècnica 
de Tello. En aquestes imatges, 
que Tello va fer al 2006, l’autor 
busca l’efecte pictòric mitjan-
çant el retoc digital. 
Tello també ha guanyat el pri-
mer premi del III Concurs Fo-
togràfi c Alsina, en el qual van 
participar 750 autors. El premi 
especial Alsipercha, dins del 
mateix certamen, l’ha obtingut 
un altre component de l’Afot-
mir, Miquel Viñas.

Silvia Díaz | Cerdanyola

El montcadenc Jordi Salat ha estat un dels tres seleccionats

‘Retrato en la Habana’ forma part de la col·lecció de foto sobre Cuba de Tello | sergio tello
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Una desena de grups i escoles 
de ball de Montcada i Reixac 
va participar al festival que va 
organitzar la Regidoria de Cul-
tura el 27 d’abril amb motiu del 
Dia Internacional de la Dansa. 
El festival es va fer a la  plaça 
Joanot Martorell i va congregar 
prop d’un miler de persones 
que, al llarg de tot el matí, van 
gaudir d’una gran diversitat 
d’estils de ball, des del rock and 
rock fi ns al balls de saló, amb la 
presència destacada de fl amenc, 
danses orientals i les coreogra-
fi es de Bollywood. 

Cita consolidada. La regidora 
de Cultura, Amèlia Morral, 

de CiU, ha destacat l’elevada 
participació de públic i entitats 
“a una cita que s’ha conso-

lidat en el calendari anual 
d’activitats culturals i per la 
qual seguirem apostant”.

MOSTRA DE TEATRE

Els grups de teatre de l’IES M. Miró
i La Ferreria actuaran a l’Auditori
Les tres representacions programades són la cloenda dels tallers que s’han fet durant el curs

D’octubre a maig, alumnes dels 
IES Montserrat Miró i la Ferre-
ria han participat en els tallers 
de teatre que organitza la Dipu-
tació de Barcelona amb la col-
laboració de l’Ajuntament. Els 
cursos els imparteixen llicenciats 
en Art Dramàtic i experts en 
pedagogia teatral i consisteixen 
en una iniciació a les tècniques 
teatrals, proposta i memorització 
d’un text, muntatge, assaig i re-
presentació de l’obra al munici-
pi. Segons una de les professores 
Soles Velázquez, “l’objectiu és 
desenvolupar la capacitat ex-
pressiva i la sensibilitat artísti-
ca dels alumnes”.

Calendari. La III Mostra de Tea-
tre als Instituts tindrà lloc els dies 
16, 21 i 23 de maig a l’Auditori 
Municipal. Les obres que repre-

sentaran els tres grups de teatre 
–dos de l’IES Montserrat Miró i 
un de la Ferreria– són La tempesta, 
de William Shakespeare, Nit de 
lluna plena, d’Ignasi García Bar-
ba i Déu, de Woody Allen. L’en-
trada és gratuïta i cada dia se’n 

faran dues representacions, una 
a les 12h i l’altra a les 20h. Mont-
cada és un dels 18 municipis de 
la província de Barcelona que 
participa en aquesta iniciativa, a 
la qual estan apuntats 30 centres 
d’ensenyament secundari.

Una de les obres de teatre que es van representar a la Mostra de l’any passat |L.GRAU/ARXIU

Laura Grau | Redacció

en 2 minuts...

> La Coral Mare de Déu del Turó, a Lisboa

En el moment de tancar aquesta edició Mas Rampinyo ja té en marxa 
la seva Festa Major, que va començar el 30 d’abril amb el pregó a 
càrrec de Rosa Baró i la celebració dels 25 anys de pregons i clourà 
el 4 de maig amb la representació de l’obra El diari d’Anna Frank del 
grup TEA 345 al teatre de La Unió. Destaquen en el programa el con-
cert i el ball de Festa Major amb l’Orquestra Cimarrón el 2 de maig, 
la XXI Caminada Popular del Cim el 3 de maig i la botifarrada popular 
i la ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell el 4 de maig. Durant 
els dies de la festa, la sala d’actes de La Unió acollirà exposicions 
de pintura, de Marco Pérez; de repujat de cuir, de Mario Katz, i de 
manualitats, a càrrec del Grup de la Dona de La Unió | LG

> El Kursaal s’inaugurarà el 24 de juny
El 24 de juny és la data fi xada 
per inaugurar el Kursaal, el nou 
equipament de Can Sant Joan 
que gestionarà l’Àrea Social de 
l’Ajuntament. A partir del 6 de 
maig es començaran a col·locar 
el mobiliari i, a principi de juny, 
les butaques retràctils de la sala 
polivalent, que durà el nom de 
l’actor Joan Dalmau, originari 
del barri. Aquesta sala serà apta 
per fer cinema, xerrades, teatre i 
concerts. L’equipament disposarà de sales de reunions per a les entitats 
i aules d’informàtica, expressió corporal i arts plàstiques. També acollirà 
un equip bàsic de Serveis Socials | LG

La Coral Mare de 
Déu del Turó de 
Mont cada va ac-
tuar a l’Auditori del 
Ce n tre Cultural de 
Cascais (Portugal), 
conjuntament amb 
la Coral Nou Món 
del Guinardó i la 
Coral Sol Invictus de 
Cascais, dins del IX 
Cicle de Música Co-
ral celebrat el passat 19 d’abril. El grup montcadenc va interpretar peces 
com El llibre vermell de Montserrat i cançons tradicionals catalanes 
com El meu avi o La gavina. Segons Josep Capella, de l’entitat, “l’expe-
riència ha estat molt positiva i ens anima a continuar endavant”. La 
propera actuació de la Coral serà el 18 de maig a l’Abi (12h) | LR

> Mas Rampinyo està de Festa Major

CORAL MARE DE DÉU DEL TURÓ 

L.GRAU/ARXIU

La dansa viu el seu dia de glòria

La Fundació Cultural Montcada (Major, 47) inaugurarà el 7 de maig a 
les 20h una exposició de pintura entre el pop-art i el surrealisme de 
Marco Pérez, artista que va viure molts anys a Can Sant Joan i que ara 
resideix a Reus. D’altra banda, l’entitat organitza el 14 de maig, a les 
20h, una conferència sobre Mercè Rodoreda a càrrec de l’especia-
lista Elisenda Bertrán per commemorar el centenari del naixement 
d’aquesta escriptora catalana | LG

> Exposició de pop-art a la Fundació Cultural 

Laura Grau | Montcada

El grup de dansa oriental del Centre Cívic l’Alzina, en un moment de l’actuació | R.JIMÉNEZ
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Els participants al primer taller de ‘Fent història’ amb alguns objectes | laura grau

Objectes i fotografi es són el fi l 
conductor dels tallers ‘Fent història’
Usuaris del Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina van protagonit-
zar el primer taller del programa 
‘Fent història’ que promou el 
Museu Municipal amb l’objectiu 
de recuperar la història del segle 
XX a Montcada a partir de les 
vivències de la gent. Objectes 
com una lletera, un casc de bom-
ber o un maletí escolar, entre 
d’altres van donar peu a la nar-
ració dels records de la infància 

d’aquestes persones que, segons 
la responsable de l’activitat, Tà-
nia Galán, “són portadores de 
part de la nostra història i, per 
tant, testimonis únic d’un pas-
sat recent”. 
Les fotografi es de l’àlbum fami-
liar o documents antics també 
van servir per viatjar en el temps 
i comprovar els grans canvis que 
ha viscut la societat al llarg del 
XX. També han participat en la 
iniciativa algunes sòcies de l’Es-

plai per a la Dona i usuaris del 
Casal de Gent Gran de Montca-
da i Reixac. Els pròxims tallers 
tindran lloc el 9 de maig, al Cen-
tre Cívic l’Alzina (18h) i el 21, al 
Centre Cívic Can Cuiàs (18h).
Cada testimoni s’enregistra en 
vídeo i els objectes més curiosos 
formaran part d’un catàleg. L’ob-
jectiu fi nal és fer un documental 
amb tot el material que refl ectei-
xi l’experiència i aporti testimo-
nis orals de la història local.

Laura Grau | Montcada

XERRADES

María del Puerto Muñoz analitza el 
paper de les dones a la II República

La historiadora María del Puerto 
Muñoz va fer un recorregut his-
tòric pels canvis que va suposar 
la proclamació de la II República 
per a les dones en una xerrada 
que va tenir a la sala institucio-
nal de la Casa de la Vila el pas-
sat 29 d’abril. Muñoz va desta-
car que, per primera vegada, les 
dones obtenen el reconeixement 
com a ciutadanes amb dret a vot. 
“Aquest canvi tan important 
fa grinyolar l’estructura de la 
societat i, fi ns i tot, dins dels 
mateixos partits d’esquerres es 
produeixen debats encesos so-
bre el vot femení”, va explicar.
Segons la historiadora abans de 
la II República el paper públic 

de les dones “tenia un caràcter 
merament assistencial, però 
mai com activista política”. A 
partir de l’aixecament militar del 
1936, apareixerà la fi gura de la 

miliciana que exercirà tasques al 
front, encara que poques vega-
des anirà armada, i es convertirà 
en el símbol dels valors republi-
cans durant la guerra.

María del Puerto Muñoz, amb les imatges de dues diputades de la II República  | laura grau

Laura Grau | Montcada El 15 de maig es presenta a la 
Casa de la Vila (19h) el número 
9 de la revista del Museu Munici-
pal Monte Catano, que inclou qua-
tre treballs d’investigació sobre 
els resultats d’una intervenció ar-
queològica a Gallecs, de Carles 
Velasco; la segona part de la his-
tòria de la família dels Montcada, 
de Sarah Botana; l’arquitectura 
de la torre de Can Rocamora, de 
Jaume Alcázar i Raquel Lacuesta 
i les preferències iconogràfi ques 
dels hispano-romans als mosaics, 
de Mercedes Durán. 

Joia de museu. D’altra banda, 
amb motiu del Dia Internacio-
nal dels museus, el 18 de maig, 
el Museu organitza per segon 

any l’activitat ‘Descobreix una 
joia del museu’, una proposta del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat. Els participants han 
d’endevinar un objecte misteriós 
del fons museístic a partir d’un 
seguit de pistes.

Laura Grau | Redacció

Surt al carrer el número 
9 de ‘Monte Catano’ 

PUBLICACIÓ

Portada del número 9 de la revista | MM

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

625 601 107
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L’Arxiu Municipal ha engegat 
la restauració d’una part de la 
seva documentació gràcies al 
conveni que l’Ajuntament ha 
establert amb la Diputació de 
Barcelona. L’Arxiu, ubicat al 
soterrani del Consistori, està 
format per documents de la his-
tòria de l’administració local. El 
material més antic localitzat fi ns 
ara data de 1839. La humitat i 
les tintes ferruginoses usades al 
segle XIX són la principal cau-
sa del seu deteriorament. Se-
gons el responsable de l’Arxiu, 

Josep Maria Pons, l’objectiu és 
“millorar l’estat de conserva-
ció dels documents i posar-los 
l’abast dels estudiosos”. En les 
tasques de classifi cació participa 
el becari de la Universitat de 
Barcelona, Rafael Rodrigo, grà-
cies a un conveni signat entre 
aquesta institució i el Consisto-
ri. La presidenta de l’Àrea In-
terna, M. Carmen Porro (PSC), 
ha anunciat que aquest any “es 
digitalitzaran les actes dels 
plens municipals des del 1839 
fi ns el 2005 perquè es puguin 
consultar per Internet”.

En primer terme, Josep M.Pons, responsable de l’Arxiu, amb Rafa Rodrigo | L. GRAU

Comença la restauració 
de documents històrics

ARXIU MUNICIPAL

Laura Grau | Montcada

el retro-visor Laura Grau
Fundació Cultural

A principi del segle XX la plaça de l’Església era el punt neuràlgic del programa festiu

A les portes de la Festa Major de 
Montcada i Reixac 2008, fem un 
salt enrera i ens situem a princi-
pi del segle XX, concretament a 
l’any 1906, data de la fotografi a 
que acompanya aquest article. 
A la imatge podem apreciar el 
campanar de l’església original 
de Santa Engràcia –anterior a la 
que va construir l’arquitecte En-
ric Sagnier i que va ser destruïda 
durant la guerra civil. El rellotge 
marca les 13.20h, possiblement 
era diumenge de Festa Major i la 
gent sortia de missa. La plaça de 
l’església era el centre neuràlgic 
de totes les celebracions i actes 

socials i era també l’escenari del 
mercat setmanal. En aquells anys 
el nucli urbà de Montcada estava 
format per la plaça i quatre car-
rers: Major, Sant Antoni, Ripoll i 
l’antiga carretera de Ribes –que 

més endavant es convertirà en el 
que ara coneixem com Carretera 
Vella. La resta del poble eren ma-
sies disperses i camps de conreu. 
Al 1906 Montcada ja era un focus 
d’atracció d’estiuejants benes-
tants, provinents majoritàriament 
de Barcelona. A la foto es pot apre-
ciar el contrast entre la roba que 
porten els mossos i els vestits dels 
senyors i les dames que passegen 
pel carrer, tot i que per Festa Major 

tothom, pobres i rics, es mudava. 
Davant de l’església, l’edifi ci més 
alt era el Cafè de Cal Serget –ac-
tual Auditori–, lloc de reunió de les 
classes populars enfront del Cafè 
Colon, més freqüentat per la bur-
gesia. Les cases que hi apareixen 
exemplifi quen l’arquitectura típica 
dels pobles: habitatges de planta 
baixa i un pis. La plaça també era 
el punt on s’instal·laven l’envelat i 
les parades de llaminadures.

Estampes de la Festa Major de 1906

Una estampa del carrer Major i la plaça de l’Església per Festa Major, al 1906 | FCContrastava la roba 
que portaven els 
mossos i els vestits 
dels senyors
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El Valentine perd de nou 
a casa i es complica 
l’accés al play off PÀG. 32

El Sant Joan empata 
amb el segon i té a prop 
la promoció PÀG. 33

>Esports
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Josep M. 
Tapias
Director tècnic 

l’entrevista

Què destacaria del seu equip?
Tenim un pressupost limitat i 
això ens condiciona. L’equip el 
formen corredors que no s’hi 
dediquen professionalment al 
ciclisme. No obstant això, comp-
to amb un grup ben compactat. 

Quins objectius es marca? 
Des que sóc al club, mai m’he 
marcat objectius, sempre he 
treballat el dia a dia. L’any pas-
sat no comptàvem fer res i vam 
quedar segons de Catalunya per 
equips. De tota manera, aquest 
any no ho tindrem pas fàcil.

Es notarà la marxa de Zugasti? 
Substituir Ibon, que s’hi dedica 
en exclusiva a la competició, no 
és fàcil. El lideratge l’han d’assu-
mir Franco i Cervantes | PA

‘Tenim un 
pressupost limitat i 
això ens condiciona’

L’equip èlit i sub 23 del Club Ciclis-
ta Montcada afronta la nova tem-
porada sense grans pretensions. 
Amb el mateix pressupost de l’any 
passat i 13 corredors que, a més 
de competir, treballen, el director 
esportiu, Josep Maria Tapias, pre-
fereix no fi xar-se grans objectius i 
esperar a veure què passa. Aquest 
és el missatge que va transmetre el 
passat 19 d’abril en el decurs de 
la presentació de l’equip que va 
tenir lloc al Gran Casino de Te-
rra Nostra i que va comptar amb 
l’assistència del regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC).
Sense l’estrella de la passada 
temporada, Ibon Zugasti, el CC 
Montcada compta enguany amb 
Sebastià Franco i Jordi Cervantes 
per liderar el grup. La competició 
ja ha començat i, de moment, els 
resultats estan sent discrets, tot i 
que la passada temporada també 
es va iniciar en la mateixa línia i, 
al fi nal, el club va acabar segon de 
Catalunya.  “És millor anar tre-
ballant dia a dia”, opina Tapias. 
La lesió de David Peña, que serà 
baixa durant tres mesos arran 
d’una caiguda al Trofeig Joan Es-
colà de Sabadell, ha estat la nota 
negativa de l’inici de la competició. 
El corredor, que no va poder as-
sistir a la presentació, ha sufert un 
desplaçament de les costelles.
El Club Ciclista Montcada és una 
de les entitats esportives històriques 
del municipi. Fundada al 1935, ha 
estat sempre presidida per Joan 

Navarra qui, als seus 90 anys, ja 
reclama el relleu, amb el desig que 
el club continuï endavant: “Ha 
d’entrar gent nova a la junta dis-
posada a treballar per garantir 
el futur de l’entitat, perquè jo 
començo a estar cansat”. 

Buscant diners. Aconseguir es-
pònsors és una de les tasques més 
feixugues, en opinió del president. 
En aquesta nova temporada el 
club continua comptant amb el su-
port de les empreses Saunier Du-
val  i Alcaraz. L’Ajuntament també 
hi col·labora  amb una subvenció 
anual.

CICLISME

Pilar Abián |  Terra Nostra

El Club Ciclista Montcada inicia la 
temporada sense marcar-se objectius

Els corredors que integren aquesta temporada el Saunier Duval-Alcaraz es van fer la foto de familía el passat 19 d’abril | PILAR ABIÁN

El president de l’entitat, Joan Navarra, fa una crida a renovar la junta que encapçala, de forma ininterrompuda, des del 1935

Joan Navarra, president del Club 
Ciclista Montcada, va rebre un ho-
mentage el 24 d’abril amb motiu de 
la presentació de la 88a edició de la 
Volta Catalunya. El Consell Directiu 
de ‘la Volta’ va decidir reconèixer 
el seu paper com a col·laborador 
en l’organització d’una de les pro-
ves més tradicionals del calendari 
ciclista a nivell internacional. Na-
varra va rebre una placa de mans 
del president de Federació Catalana 
de Ciclisme, Alfons Molist –a la foto. 
Personalitats com Pasqual Maragall, 
Valentí Fuster o Àngel Edo  | RJ

‘La Volta’ ret un homenatge a Joan Navarra

RAMON SITGES
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BÀSQUET. LLIGA EBA

Si hi havia un partit que els 
homes del CB Montcada es-
peraven amb ganes en aquesta 
segona volta del campionat, 
aquest era el disputat el passat 
27 d’abril al pavelló Miquel Po-
blet. Els de Cèsar Saura esta-
ven ansiosos per rebre la visita 
del CB Valls, ja que en l’últim 
partit de l’any 2007, els de l’Alt 
Camp van endur-se una victòria 

d’allò més polèmica (86-84) en 
un matx envoltat d’un ambient 
enterbolit, ja que els locals no 
s’havien de presentar per les 
múltiples baixes que, en teoria, 
patien en aquell moment. Era 
una data marcada en vermell en 
el calendari montcadenc i més 
encara després del triomf arren-
cat fa dues setmanes amb sang, 
suor i llàgrimes del pavelló de 
les Comes. 

Contra l’Hormipresa Iguala-
da, el Valentine va sortir amb 
l’actitud i l’encert necessaris 
per imposar-se des del primer 
instant. I així va ocórrer, però 
tot iniciat el tercer període, els 
locals van capgirar l’avantatge 
montcadenc de 15 punts a base 
de penetracions i triples. Els de 
César Saura van arribar a estar 
nou avall a tres minuts de la fi . 
Va ser llavors quan va sortir el 
caràcter del Valentine, que, tam-
bé a cop de triple, va remuntar 
per fer-se amb el triomf (85-87).
La victòria col·locava el CB 
Montcada empatat amb el Valls, 
amb la possibilitat de superar-lo  
al Miquel Poblet i gairebé asse-
gurar-se una plaça de play off. 
El marc era idoni per prendre’s 
la revenja, però Jonathan Ramí-

rez es va interposar en el camí 
dels de César Saura. El veterà 
jugador del Valls, ex del Mont-
cada, va encistellar gairebé tot 
allò que va llançar i amb 50 
punts, i nou triples inclosos, va 
ser el botxí d’un Valentine que 
sempre va anar a remolc dels de 
l’Alt Camp (85-93). 

Adéu a la ratxa. Aquesta derro-
ta trenca una ratxa de cinc vic-
tòries consecutives i compromet 
les opcions d’ascens del CB 
Montcada a dos partits del fi nal 
de la lliga. Ara mateix, els ho-
mes de César Saura ocupen el 
quart lloc del grup C de la Lli-
ga EBA amb els mateixos punts 
que el tercer, el River Andorra, 
encara que amb el bàsquet average 
en contra.

El Valentine perd a casa amb el Valls i 
depèn dels altres per jugar el play off
César Sánchez |  Pla d’en Coll

L’equip de l’Alt Camp se’n va emportar la victòria del Miquel Poblet i el Valentine surt del tercer lloc a dues jornades del fi nal

Dos partits 
per patir

L’última derrota al Miquel 
Poblet contra el Valls compli-
ca les opcions del Valentine 
Montcada cara a assolir una 
de les tres primeres places 
que donen accés a disputar 
el play off d’ascens a la Lliga 
LEB Bronze, però els de Cé-
sar Saura conserven totes les 
seves possibilitats intactes. 
A dues jornades pel fi nal de 
la lliga regular, els montca-
dencs (19-9) són quarts, a 
un partit per sota del Valls i 
de l’UGT Aragón (20-8), em-
patats amb el River Andorra 
i un matx per sobre de l’Ole-
sa i del Granollers (18-10). 
Per tant, el CB Montcada ne-
cessita guanyar els dos partits 
que li manquen –Granollers, 
al Miquel Poblet i Utebo, ja 
descendit, a domicili– i espe-
rar els resultats de Valls, l’UGT 
i l’Andorra. La part positiva és 
que aquests últims s’enfron-
ten la setmana vinent a Sara-
gossa. La part negativa és que 
els montcadencs tenen per-
dut el bàsquet average contra 
tots tres | CS 

El Valentine femení no canvia la seva situació

El Valentine femení descomp-
te els dies que resten per ar-
ribar al final d’una tempora-
da per oblidar. Falten només 
tres jornades i sembla com-
plicat que les noies de Josan 
García puguin augmentar 
el seu número de victòries. 
Últimes, amb la categoria ja 
perduda, les montcadenques 
van rebre dues noves derro-
tes. Van donar la cara contra 
el Súria (73-79), però es van 
enfonsar a la pista del Marti-
nenc (63-34) | RJ 

Tot i tenir problemes a l’esquena, Albert Griso va poder jugar contra el Valls | SANTI ROMERO

HANDBOL. Copa Catalunya 

La Salle no remunta amb el Mataró 
però encara pot continuar a la Copa

La Salle ISTE femení no va tenir 
cap opció a la Copa Catalunya i va 
caure a la primera ronda contra la 
Roca per un global de 28 gols. A 
tots dos partits, les jugadores del 

Vallès Oriental van aconseguir un 
mateix avantatge de 14 gols. A 
l’espera de la decisió de la Federa-
ció, les noies de Juan Manuel Fer-
nández hauran de jugar un altre 
matx, possiblement contra l’Ascó.

Rafa Jiménez | Redacció

La Salle ISTE femení no va poder en cap moment amb la Roca a la Copa | SANTI ROMERO

Rafa Jiménez | Redacció

La Salle no va poder amb el Ma-
taró a la primera eliminatòria de la 
Copa Catalunya. El partit d’anada 
havia acabat amb un resultat espe-
rançador amb un mínim desavan-
tatge de dos gols, 26 a 24. Sense la 
pressió de les últimes setmanes, els 
jugadors d’Àlex Weikert van fer un 
partit molt seriós i es van aprofi tar 
de la relaxació dels del Maresme. 
El capità Xavi Martín va ser el més 
destacat en un matx on es va pro-
duir el retorn de David Leiva des-
prés de quatre mesos lesionat. Una 
setmana després, el Mataró es va 
posar més seriós i va passar com 
un vendaval pel Miquel Poblet 
guanyant per 12 gols de diferèn-
cia, 20 a 32. Tot i aquest resultat, 

La Salle encara podria continuar 
a la Copa Catalunya ja que hau-
ria de jugar una repesca contra 
el perdedor de l’eliminatòria del 

Granollers. Aquesta no es va jugar 
i els lasailans podrien entrar direc-
tament a la següent ronda, tot i la 
seva eliminació. 

El Mataró va ser un mur infranquejable per a La Salle al Miquel Poblet | SANTI ROMERO

La Roca es desfà sense 
problemes de La Salle ISTE

SANTI ROMERO
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FUTBOL SALA. Primera Nacional A

Nova derrota del G. Gallery 
a casa amb un rival directe 

En aquesta temporada que ja ar-
riba a la seva fi , el Miquel Poblet 
ha estat lluny de ser un fortí per al 
Game’s Gallery. Tal i com van fer 
al seu dia altres equips de la part 
alta de la taula com el Corbera 
o el Canet, el Vilassar de Mar 
també se’n va emportar els tres 
punts de la seva visita a Montca-
da (5-6). L’equip de ‘Pati’ va per-
dre la cinquena posició a mans 
del seu rival després d’un partit 

molt estrany que va tenir com a 
protagonista, amb quatre gols, a 
Óscar Prieto, un ex jugador del 
club  que viu a Montcada.
Afortunadament, el Game’s Ga-
llery només va trigar una set-
mana a recuperar el cinquè lloc 
a la Primera Nacional gràcies 
a la seva victòria a la pista d’un 
ja descendit CN Sabadell (2-6), 
amb hat trick del capità Emilio, i a 
la derrota de l’Epic Casino a Vall 
de Tenes. 

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

El CD Montcada va aprofi tar dos 
partits consecutius a l’estadi de la 
Ferreria, contra el San Cristóbal 
i el Cornellà, per sumar quatre 
punts més que li apropen al seu 
objectiu: continuar un any més a 
la Primera Catalana. Seguint amb 
la línia de bon joc que han exhibit 
a les últimes setmanes, els verds 
van generar un munt d’ocasions 
de perill en aquests dos matxs, tot 
i que només van poder aconseguir 
un únic gol. 
El partit contra el San Cristóbal no 
es va decidir fi ns al minut 77, quan 
Iván Serrano va pentinar amb el 
cap un còrner per aconseguir un 
gol que li donava al seu equip tres 

punts d’or. El mateix Iván Serrano 
va ser un dels protagonistes al se-
güent matx a casa contra el líder, el 
Cornellà. Abans del descans, Iván 
va ser expulsat en veure la segona 
targeta groga després d’una pri-
mera meitat de domini verd. Tot i 
tenir un jugador menys, els homes 
de Luis Fernández van continuar 
buscant el gol a la segona part, 
però la pilota no va voler entrar. El 
Cornellà va saber, unes hores més 
tard, que gràcies a la derrota del 
Vilafranca al camp de la Grama-
net B ha pujat ja, matemàticament, 
a la Tercera Divisió. 

Un bon coixí. Amb aquests quatre 
punts, els verds se situen a la trete-

zena posició de la Primera Catala-
na i augmenten, fi ns als deu punts, 
el seu avantatge respecte al primer 
lloc de descens, que ara ocupa la 
Gramanet B. A més, i el que és 
més important, els montcadencs ja 
tenen set equips per sota, evitant 
situacions perilloses amb el des-
censos compensats. “L’equip ha 
arribat en un gran moment de 
forma a aquest fi nal de tempo-
rada, s’està mostrant fort, treba-
llador i es deixa la pell a cada 
partit pel club”, explica el tècnic, 
Luis Fernández. Amb tres jorna-
des per disputar, els pròxims com-
promisos dels montcadencs seran 
contra el Peralada i el Vilafranca, 
a casa. 

FUTBOL. Primera Catalana/Segona Regional 

El CD Montcada treu rendiment a 
un únic gol per sumar quatre punts
En dos partits seguits a casa, els verds van derrotar el San Cristóbal i van empatar amb el Cornellà

Rafa Jiménez | Redacció

El CD Montcada va ser millor que un Cornellà, que, hores després, va confi rmar el seu ascens a Tercera Divisió | SANTI ROMERO

el futur 

Després d’un altre intent frustat 
d’aconseguir l’ascens a la Divisió 
de Plata, al Game’s Gallery ja es 
comença a parlar del futur. Res-
pecte al primer equip, no s’ha 
produït cap contacte entre el 
tècnic, José María Borbón ‘Pati’, 
i el president del club, Eusebio 
Carrero. “Encara no ens hem 
reunit per conèixer el projecte 
que vol el president”, va reco-
nèixer ‘Pati’ després del partit a 
Sabadell. El que ja es mou amb 
passos ferms és el treball amb 
la base. El club vol treballar amb 
previsió i ja ha tancat el fi txatge 
d’un nou coordinador, Juan An-
tonio Jaro | RJ

El Sant Joan empata al 
segon lloc amb La Torreta

El Sant Joan Atlètic continua anant 
cap amunt i la lluita per la segona 
posició del Grup Novè de la Sego-
na Regional, que dóna dret a jugar 
la promoció d’ascens, es preveu 
apassionant a falta de quatre jor-
nades per al fi nal de la tempora-
da. Al seus dos últims partits, els 
montcadencs van sumar sis punts 
més, marcant 9 gols. Li va fi car un 
4 a 0 al Santa Eulàlia de Ronçana 
i va superar amb nota el complicat 
derbi comarcal al camp de la Lla-

gosta, amb un contundent 2 a 5. El 
Martorelles li va fer un gran favor 
a l’equip de ‘Cuqui’, aconseguint el 
triomf al camp de La Torreta (1-2) i 
provocant un empat al segon lloc. 
Tots dos equips, que van guanyar 
un partit en el seu enfrontament 
directe amb idèntic resultat (1-2), 
tenen 62 punts, però La Torreta té, 
ara mateix millor balanç de gols a 
favor i en contra –30 a 29–.  Curio-
sitats del destí, el rival del Sant Joan 
fi nalitzarà la temporada a casa con-
tra el Santa Maria de Montcada. 

El Sant Joan acumula ja sis victòries consecutives a la Segona Regional | PILAR ABIÁN

Rafa Jiménez | Redacció

A la pista del CN Sabadell, va recuperar, almenys, el cinquè lloc

Marc Sala, en una imatge del partit contra l’Epic Casino | SANTI ROMERO

Amb una victòria i un empat en 
el seus dos últims partits, el Santa 
Maria manté la setena posició al 
Grup Novè de la Segona Regional, 
amb 43 punts. A Caldes de Mon-
tui, l’equip de Quique Berlinghieri 
va saber patir per emportar-se un 
triomf per la mínima (1-0). Una 
setmana més tard, va tenir menys 
sort i no va passar de l’empat a 
l’estadi de la Ferreria contra el 
Sentmenat (2-2). Amb 12 punts 
per jugar, s’enfrontarà d’aquí a tres 
jornades al Cardedeu, el sisè, que 
li treu nou punts d’avantatge | RJ

El Santa Maria es manté setè

SANTI ROMERO
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> El Shi-Kan fa la seva estada de preparació
Aprofi tant el pont del Primer de Maig, el club Shi-Kan ha organitzat una 
estada d’entrenaments a Vilobí D’Onyar (Girona) amb gairebé uns 100 
karateques, a partir de 7 anys. Per altra banda, l’entitat va participar, el 
13 d’abril, a una concentració de clubs de karate –foto– que es va fer a 
Santa Coloma de Gramanet en contra de la violència de gènere | RJ

en 2 minuts

> Dos pòdiums de l’EN Dansa al trofeig FRAK
L’equip E.N. Dansa de l’escola Eva Nieto va oferir una bona imatge al 
Trofeig FRAK  de Manresa, que va organitzar l’escola de ball del mateix 
nom que dirigeixen Joana Sobirana i Albert Mora el passat 19 d’abril. 
Dues parelles, formades per Miriam Saint Germain i Eric Trias, i Sara-
bel Ruiz i Ricardo Núñez, van aconseguir fi nalitzar al pòdium | RJ

> Set medalles per al Lee Young a Alacant
El Lee Young va obtenir bons resultats a l’Open d’Espanya que es va 
celebrar a l’últim cap de setmana d’abril a Alacant amb més de 1.600 
participants. Jennifer Álvarez va guanyar una medalla d’or, mentre que 
Sooni Jo-Lee, Alberto Jo-Lee i Vanesa León la van obtenir de bronze. 
Per parelles, Vanesa León y Alberto Jo-Lee van aconseguir la plata. En 
trios, van guanyar el bronze Jennifer Álvarez, Vanesa León, Yolanda 
Hidalgo, José Manuel Ramón, José Luis Estudillo i Alberto Jo-Lee. Per 
equips, el Lee-Young va acabar tercer | RJ

FESTA CICLISTA

Ja s’ha obert el període d’inscripcions 
per a la VI Bicicletada pel riu Besòs

Tothom qui vulgui ja pot 
inscriure’ns a la VI Bicicletada 
popular per la llera recuperada 
del riu Besòs que es farà, el pro-
per 18 de maig, entre Granollers 
i Sant Adrià del Besòs. La pro-
va, que tindrà una longitud de 
24 quilòmetres, començarà a les 
9.30h al Parc Firal de la capital 

del Vallès Oriental i els ciclistes 
passaran per Montornès del Va-
llès, Montcada i Reixac i Santa 
Coloma de Gramanet. Els parti-
cipants, que s’han d’apuntar  al 
web de la Diputació de Barcelo-
na (www.diba.cat/bicicletada), 
es podran afegir als diferents 
trams de la cursa. En el cas de 
Montcada, el punt de trobada és 

l’aparcament de camions que està 
al costat de la llera del riu Besòs a 
partir de les 10.30h. La inscripció 
és lliure, tot i que l’organització 
limita el nombre de participants 
als 1.500. La bicicletada popular 
fi nalitzarà amb un obsequi per a 
tots els participants, una botifa-
rrada i un fi  de festa amb música 
que clourà la jornada.

La prova, que uneix Granollers amb Sant Adrià del Besòs, es disputarà el diumenge 18 de maig

Rafa Jiménez | Redacció

La bicicletada pel riu Besòs, organitzada per la Diputació, s’ha consolidat al calendari de proves esportives populars  | SILVIA DÍAZ

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

El femení celebra 
el seu ascens 
El darrer partit a la Segona Catalana 
es va convertir en una festa per a 
l’EF Montcada. La derrota al camp 
del segon classifi cat, el CE Sabadell 
(4-3), no va trastocar els plans de les 
montcadenques que el dia de Sant 
Jordi, en un partit ajornat, van acon-
seguir, matemàticament, l’ascens 
en guanyar el Masquefa per 1 a 3. 
Amb el lideratge ja ha assegurat, les 
montcadenques es van desfer de la 
Maurina Egara (3-2). “Més que pels 
resultats, estic content per l’actitud 
i el treball de les jugadores que han 
format un grup increïble”, explica el 
seu entrenador, Antonio Moya. 

Des de la derrota al camp del Cabre-
ra per 5 a 1, el Santa Maria B havia 
acumulat sis partis consecutius sen-
se perdre. Aquesta bona ratxa es va 
trencar a l’antepenúltima jornada de 
la lliga al camp de la Juventus on, cu-
riosament, l’equip de Víctor Ortega va 
tornar a encaixar cinc gols (5-0). Una 
setmana abans, els montcadencs 
havien donat una altra imatge ben 
diferent en guanyar a casa al segon 
classifi cat, el Premianense, per 4 a 
2. A falta de dues jornades per aca-
bar la temporada, l’equip d’Ortega 
ja no pot aspirar a atrapar la desena 
posició. 

El fi lial rep una dolorosa derrota amb cinc gols en contra

Rafa Jiménez     

El Juventus va superar clarament el Santa Maria B amb un contundent 5 a 0  | SANTI ROMERO

L’EF Montcada va celebrar l’ascens després de guanyar la Maurina Egara | SANTI ROMERO

El Montmeló va ser l’encarregat 
d’acabar amb la bona ratxa de 
resultats del sènior B de l’AE Can 
Cuiàs, que havia encadenat tres 
partits seguits sense perdre. Des-
prés de guanyar còmodament a 
l’AV Morera B (8-4), l’equip que di-
rigeix Matías Ruiz va caure a la pis-
ta del Montmeló per un ajustat 4 a 
3. A falta d’una jornada per acabar 
la temporada, a la Zona Esportiva 
Can Cuiàs contra la Penya Barce-
lonista Johan, els montcadencs 
ocupen la novena posició al grup 
Sisè de la Segona Divisió Territorial 
B amb 30 punts. 

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

Fi a una ratxa de 
bons resultatsEl calendari li va donar al segon 

equip de La Salle l’oportunitat de 
millorar la seva delicada situació a 
la fase de permanència de la Sego-
na Catalana amb dos partits conse-
cutius al Miquel Poblet. Abans, els 
nois de Teo Lazo van perdre el matx 
ajornat, corresponent a la primera 
jornada, a la pista de la Roca (30-
26). A casa, van caure amb el CH 
Sant Miquel, per tres punts de dife-
rència, 25 a 28, però es van poder 
revenjar de la Roca amb un contun-
dent 30 a 20. Amb sis punts, dos 
dels quals els arrossega de la pri-
mera fase, els montcadencs estan 
ara mateix en posició de descens.

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial 

L’Elvira Cuyàs trenca la seva mala ratxa

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

El Valentine B manté la seva línia  

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS B. C. Catalunya B 

El sènior B no reacciona i segueix cuer
A l’Elvira Cuyàs B se li està fent 
molt llarga la seva participació al 
Grup Tercer del Campionat de Ca-
talunya B. A falta de cinc jornades 
per disputar, el sènior B del club no 
surt del pou i segueix sense gua-
nyar des d’octubre de l’any passat, 
quan va aconseguir la seva única 
victòria de tota la temporada. En els 
seus dos últims partis, els montca-
dencs només van fer 30 punts al 
Gimnàs Municipal contra el Jesús 
Maria i Josep B, que va guanyar de 
20 (30-50). A la pista del Guinardó 
B, cinquè classifi cat, va millorar la 
seva anotació, pero també va caure 
clarament, 87 a 58. 

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. Primera Divisió Territorial

El sènior A no cau en la relaxació i manté el mateix nivell

SANTI ROMERO

Tot i tenir ja l’ascens a la Preferent 
Catalana a la butxaca, el sènior A 
de l’AE Can Cuiàs no ha baixat el 
ritme i va sumar dues noves victò-
ries a domicili sense patir massa. 
A la pista de l’Iris-Sol, els homes 
d’Alfonso Anés van guanyar per 1 
a 4 mentre que al camp del Xocala, 
que ja s’ha assegurat la permanèn-
cia, va sumar els dos punts amb un 
2 a 5. Per acomiadar la temporada, 
el Can Cuiàs jugarà a casa amb el 
FS Bar Fernando amb l’objectiu de 
mantenir el lideratge per ser cam-
pions de grup i celebrar l’èxit de 
l’ascens després d’un rendiment 
molt regular.

SANTI ROMERO

FUTBOL. SANTA MARIA B. Tercera Regional 

El Valentine B continua amb la 
mateixa línia d’irregularitat que ha 
caracteritzat la seva temporada. 
L’equip de Miguel Blanco segueix 
instal·lat a la sisena posició després 
de sumar una victòria i una derrota 
en els seus darrers partits. A la pista 
del cuer, va fer bons els pronòstics 
i va guanyar per set punts, 69 a 72. 
Al Miquel Poblet, es va veure sor-
près pel Bàsquet la Mina, que, tot i 
estar pitjor classifi cat, va aconseguir 
el triomf per un ajustat 80 a 82. SANTI ROMERO

L’Elvira Cuyàs es va refer de les se-
ves dues derrotes consecutives i va 
trencar la seva mala ratxa a la pista 
del CB Santa Perpètua, on va gua-
nyar per cinc punts de diferència, 52 
a 57. Entre setmana, va jugar el partit 
ajornat contra el cuer, la Ronçana, i 
el va superar per un contundent 35 
a 83. A la setmana següent, es va 
suspendre el seu matx contra el Lli-
nars B i ara mateix, i a falta de tres 
jornades pel fi nal, l’equip de Xavier 
Torreblanca ho té complicat per ar-
ribar al primer lloc, que ocupa les 
Franqueses, però manté les opcions 
de ser segon.SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. Segona Catalana 

La Salle B només aprofi ta un partit a casa

El sènior A del Can Cuiàs no afl uixa el ritme després d’assolir l’ascens | SANTI ROMERO

A Montmeló, l’AE Can Cuiàs B va veure frenada la seva bona línia de resultats | SANTI ROMERO
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BÀSQUETBÀSQUET
Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C
JORNADES  RESULT.
27 Igualada - Valentine A  85-87
28 Valentine A - Valls  85-93

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valls 28 48
2 U.G.T.Aragón 28 48
3 River Andorra  28 47
4 Valentine Montcada 28 47

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6
JORNADES  RESULT.
27 SESE B - Valentine B   69-76
28 Valentine B - La Mina  80-92

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 B.C. Sant Joan Despí                  28 51
2 C.E. Universitari                  28 51
3 Tecla Sala B               27 46
6 Valentine B 28 43

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1
JORNADES  RESULT.
26 Valentine - Suria  73-79
27 Martinenc - Valentine     63-34

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1    C.B. Femení Cerdanyola A     27 52
2 Nikart - S.E.S.E.                  25 49
3 Bayoles         26 48
16 Valentine 27 29

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior -Grup 1
JORNADES  RESULT.
26 Sta Perpetua - Elvira Cuyàs   52-57
22 Ronçana - Elvira Cuyàs  35-83
27 Elvira Cuyàs - Llinars B  ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CE Les Franqueses A          27 52
2 C.B. Caldes Montbuí C            27 49
3 C.B. Elvira Cuyàs A 26 47

CB Elvira Cuyàs B
Camp. Cat. B masc. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
26 E. Cuyàs B - Caldes   43-72
27 Teià B - E. Cuyàs B   76-42

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Lima-Horta B 25 48
2 Corazonistas Euroval B           25 47
3 C.B. Caldes Montbui B               25 46
16 Elvira Cuyàs 26 27

CB Montcada júnior
Camp. Cat. Júnior Pref. masc. 2a fase - G4
JORNADES  RESULT.
14 Maristes - CB Montcada     85-53

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Albert Disseny - CB I UM A             14  26
2 C.B. Tarragona 2016 A        14  26
3 CB Salt- La Salle                   14 22
7 CB Montcada  14  18

CB Montcada B júnior
Camp. Cat. Júnior masc. 1r any - Grup 1
JORNADES  RESULT.
27 CB Montcada B - Mataró B  56-60
28 JAC Sants - CB Montcada B   73-48

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep B                  28 53
2 Mataró        28 51
3 Akasvayu Girona B                28 51
14 CB Montcada 28 34

CB Montcada cadet A
Cadet A. Camp. Cat. Interterritorial -  Grup 4
JORNADES  RESULT.
13 Bellpuig - CB Montcada A   62-72
14  CB Montcada A - Reus  73-53

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Axa F.C. Barcelona B              14 28
2 Sferic Terrassa A                 14 26
3 C.B. Igualada A                   14  24
4 CB Montcada  14 22

CB Montcada cadet B
Camp. Cat. Cadet masc. 1r any - Grup 2
JORNADES  RESULT.
27 Sferic Terrassa - CB Montcada B     57-61
28 CB Montcada B - Granollers B  58-73

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Castelldefels 27 51
2   Grup Barna               27 48
3 Granollers          26 47
14 CB Montcada 25 29

CB Montcada cadet C 
Cadet Fase regular C2 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
13 Sant Medir - CB Montcada C   69-46
14 Argentona - CB Montcada C    66-32

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Escola Del Carme              12 23
2 Sant Medir 13 21
3 C.B. Sant Cebrià             12  21

7 CB Montcada  11 15

CB Montcada cadet fem.
Cadet femení fase reg. B1 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
13 CB Montcada - Pallejà   41-34
14 CB Montcada - St Quirze   55-78

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Sant Just                12  21
2 Sant Quirze               12  19
3 Santfeliuenc  12 19
4 CB Montcada  13 19

CB Montcada infantil A
Infantil A - Nivell A2 - Grup 1
JORNADES  RESULT.
13 CB Montcada  - Mazda Viacar  56-71
14 CB Montcada descansa  

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants                        12 23
2 C.B. Vilassar De Dalt A           11  20
3  Minguella 11 17
5 CB Montcada A                        11  15

CB Montcada infantil B
Infantil B - Fase reg. B2 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
13 UBSA - CB Montcada B  69-74
14 El Masnou - CB Montcada B   75-74

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Joventut Badalona D                     14  27
2 Gramenet               14  26
3 Sant Josep B             14  25
10 CB Montcada  13 12

CB Montcada mini A
Mini A - Nivell B1 - Grup 02
JORNADES  RESULT.
13 CB Montcada A descansa   
14 Les Franqueses - CB Montcada A    p.c.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argenta Granollers B     13  23
2 Les Franqueses              11  21
3 C.B. Santa Perpètua Mixte A 12 20
7 CB Montcada  9  16

CB Montcada mini B
Mini B Fase reg. C1 - Grup 7
JORNADES  RESULT.
13 St Celoni - CB Montcada B    42-52
14 Llinars A - CB Montcada B    87-55

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Premià A 13 24
2 C.B. Llinars A 12 23
3 C.B. Calella            12  21
6 CB Montcada 12  18

CB Montcada premini A
Premini nivell B1 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
13 La Garriga - CB Montcada  30-50
14 St Gervasi - CB Montcada    82-75

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gramenet Bàsquet Club A 13 23
2 CB Montcada A 13 23
3 Sant Gervasi 11 20
       
CB Montcada premini B
Premini nivell C1 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
13 Mollet - CB Montcada B   50-67
14 Manyanet - CB Montcada B    88-50

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.E. Sant Nicolau 14 27
2 C.B. Castellar B             14  26
3 C.B. La Salle Horta A                  13  23
9 CB Montcada  14  17

CB Elvira Cuyàs -21
Sosts 21. Camp. -21 B - Grup 4
JORNADES  RESULT.
25 Rubí - Elvira Cuyàs   45-46
26  Elvira Cuyàs - Ripollet  ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Ripollet                      23 42
2 C.B. Elvira Cuyàs                  23 40
3 Escolapis Sarrià  24 40
                     

CB Elvira Cuyàs júnior fem.
Camp. Júnior B femení - Grup 5
JORNADES  RESULT.
26 Tiana - Elvira Cuyàs  19-40
27 Elvira Cuyàs - Caldes B  35-57

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Femení Ronda                  20 40
2 C.B. Castellar                     21 39
3 Parets                 20 37
9 Elvira Cuyàs 22 27

CB Elvira Cuyàs preinfantil
Preinfantil B Fase reg. B2 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
13 Elvira Cuyàs descansa 
14 UESC  - Elvira Cuyàs     42-53

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gaudí                       13 26
2 Claret                       13 23
3 Mazda Viacar 13 22
5 CB Elvira Cuyàs  12  18

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

27 Alella - Can Sant Joan   65-62
28 Can Sant Joan descansa  

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Santa Perpètua                  26 49 
2    C.B. Llavaneres “A”                  26 48
3 C.B. Llinars “B”               25 46
10 Can Sant Joan 26 35

CEB Sant Joan cadet
Camp. Prom. Cadet. Nivell B2 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
13 Sant Joan - Can St. Joan   62-68
14 Can St. Joan - El Masnou   59-62

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 El Masnou              13  23
2 S.E.S.E. C 12 22
3 Sant Joan Mata                          13  21
7 Can Sant Joan  12  18

CEB Sant Joan preinfantil
Preinfantil. Promoció Nivell B1 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
13 Can St. Joan Descansa 
14 Can St. Joan - St Nicolau   66-72

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valldemia                       12 23
2 CN Sabadell                       13 23
3 Sant Nicolau 13 22
8 CEB Can Sant Joan  12  14

CB La Salle júnior
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
27 La Salle - UESC   67-47
28 Badalonés - La Salle   57-42

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Santa Perpètua                  26 49 
2    C.B. Llavaneres “A”                  26 48
3 C.B. Llinars “B”               25 46
15 CB La Salle 26 30

CB La Salle júnior fem.
Camp. Júnior B fem. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
26 La Salle - Cornellà   47-52
27 La Salle descansa

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Maristes Sants-Les Corts 21 42
2 Hispano Basket                        22 42
3 Safa Horta           22 38
9 CB La Salle 21 27

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A 
Primera divisió catalana
JORNADES  RESULT.
33 CD Montcada - San Cristóbal  1-0
34 CD Montcada - Cornellà   0-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cornellà   34 70
2 Prat  34 65
3 Amposta  34 63
13 CD Montcada 34 44

UE Santa Maria A 
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
29 Caldes Montbui - Santa Maria    0-1
30 Sta. Maria  - Sentmenat  2-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà 29 66
2 La Torreta   30 62
3 Sant Joan Atlètic 30 62
7 Sta. Maria 30 43

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5
JORNADES  RESULT.
27 Santa Maria B - Premianense  4-2
28 Juventus - Santa Maria B   5-0

CLASSIFICACIÓ  PJ PTS
1 Argentona  28 77
2 Premianense    28 56
3 La Salle Premià 28 52
11 Sta. Maria B 28 34

UE Sant Joan Atlètic 
2a  regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
29 Sant Joan At.- Santa Eulàlia Ronçana  4-0
30 La Llagosta - Sant Joan At.   2-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà 29 66
2 La Torreta   30 62
3 Sant Joan Atlètic 30 62

Sènior femení
2a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
24 EF Sabadell - EF Montcada   4-3
25 EF Montcada - Maurina Egara  3-2 

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola de Futbol Montcada  24 60
2 CE Sabadell 24 57
3 Rubí B  24 55

EF Montcada juvenil
Juvenil 2a divisió - Grup 20
JORNADES  RESULT.
25 Vilanova - EF Montcada  ajorn.
26 EF Montcada - Palautordera   7-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Bellavista Milán  22 52
2 Canovelles 22 52
3 Escola De Futbol Montcada  21 48

EF Montcada cadet A
Cadet A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
27 Cardedeu - EF Montcada A   7-3
28 EF Montcada A - Catalònia  4-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu 26 68
2 Canovelles  26 66
3 Montornès  27 63
9 EF Montcada A 26 33

EF Montcada cadet B
Cadet B. 2a divisió - Grup 18
JORNADES  RESULT.
25 EF Montcada B descansa  
26 Bellavista Milán - EF Montcada B  8-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Bellavista Milán C    21 56
2 Granollers C  19 54
3 Vicremei  22 49
7 EF Montcada B 21 28

EF Montcada cadet C
Cadet B. 2a divisió - Grup 24
JORNADES  RESULT.
25 EF Montcada C - U. Santa Perpètua  2-4
26 CE Sabadell - EF Montcada C  5-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 EF Sabadell   25 70
2 Cerdanyola 25 63
3 Sta Perpetua  24 62
11 EF Montcada C 24 21

EF Montcada infantil A
Infantil A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
27 EF Montcada A - Caldes Montbui  6-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles    27 64
2 Mollet 27 62
3 Ametlla  27 57
6 EF Montcada  26 52

EF Montcada infantil B
Infantil B. 2a divisió - Grup 17
JORNADES  RESULT.
25 EF Montcada B - La Llagosta   2-0
26 Montornès Nord - EF Montcada B   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets  21 54
2 EF Montcada B  21 49
3 Montornès 21 47

EF Montcada infantil C
Infantil B. 2a divisió - Grup 24
JORNADES  RESULT.
25 Mirasol-Baco U. - EF Montcada C   7-0
26 EF Montcada C - Cerdanyola B  2-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Ol. Can Fatjó 20 58
2 Cerdanyola   20 54
3 Castellbisbal 20 43
10 EF Montcada C 20 22

EF Montcada aleví A
Aleví. 1a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
27 EF Montcada A - Badalona  1-1
28 Sant Ignasi Esportiu - EF Montcada A    1-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia  28 78
2 Badalona C  28 64
3 Unifi cación Bellvitge  27 57
8 EF Montcada 28 40

EF Montcada aleví B
Aleví. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
27 EF Montcada B - Martorelles  1-2
28 Bellavista Milán - EF Montcada B   3-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt  28 75
2 Mollet   28 68
3 La Torreta 28 63
14 EF Montcada B 28 14

EF Montcada aleví C
Aleví. F7 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
25 EF Barberà-Andalucia-EF Montcada C   5-7
26 EF Montcada C - Mirasol-Baco U.  3-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 St Llorenç  22 66
2 Martinenc 22 52
3 Ripollet   23 52
10 EF Montcada B 22 19

EF Montcada benjamí A
Benjamí A - Segona divisió - Grup 14
JORNADES  RESULT.
25 Argentona - EF Montcada A   0-8
26 EF Montcada A  - Lliçà d’Avall B   13-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada  22 64
2 Polinyà  22 60
3 Canovelles B  23 57

EF Montcada benjamí B
Benjamí B - Segona divisió - Grup 11
JORNADES  RESULT.

25 EF Montcada B descansa  7-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt D  23 61
2  Parets C 21 56
3 Canovelles C  22 54
6 EF Montcada B 21 36

EF Montcada Benjamí C
2a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
25 EF Montcada C - Lourdes  1-7

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Poniente    24 55
2 Lourdes  23 53
3 La Batlloria 23 50
12 EF Montcada C 23 10

EF Montcada prebenjamí 
Prebenjamí F7 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
25 EF Montcada - Caldes Montbui  12-0
26 Lliçà D’Avall - EF Montcada    2-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada   25 72
2 La Torreta  25 69
3 Unifi cación Sta.Perpetua  25 63

FUTBOL SALAFUTBOL SALA
Game’s Gallery Montcada
1a Nacional A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
28 Game’s Gallery - Vilassar de Mar   5-6
29 CN Sabadell - Game’s Gallery   2-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Corbera  29 71
2 Canet 29 62
3 Santvicentí 29 58
5 Game’s Gallery Montcada 29 52

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3
JORNADES  RESULT.
24 Iris Sol - Can Cuiàs A     1-4
25 Xocala - Can Cuiàs A   2-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 AE Can Cuiàs  24 63
2 Ripollet B  24 60
3 Santvicentí 25 44

AE Can Cuiàs sènior B
Sènior B. 2a divisió B territorial - Grup 6
JORNADES  RESULT.
24 Can Cuiàs B - AV Morera B   8-4
25 Montmeló - Can Cuiàs B   4-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Manent Rambla  25 61
2 La Llagosta  24 58
3 Penya Barcelonista Johan   25 55
9 AE Can Cuiàs B 24 30

FS Montcada juvenil
Juvenil Nacional - Grup 6
JORNADES  RESULT.
24 Escola Pia - FS Montcada   3-6
25 FS Montcada - FC Barcelona  3-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 FC Barcelona 24 66
2 A.E. Les Corts Ubae   23 56
3 F.S. García 23 52
6 FS Montcada 22 36

FS Montcada infantil
Divisió d’honor infantil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
24 M. S. Coloma - FS Montcada   7-4
25 FS Montcada - Futsal Mataró   9-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. García 22 63
2 A.E. Les Corts Ubae   23 60
3 FC Barcelona 23 58
5 FS Montcada 23 45

FS Montcada aleví A
1a divisió aleví - Grup 2
JORNADES  RESULT.
22 Escola Pia - FS Montcada A    3-8

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Finques Centelles   22 59
2 FS Montcada A 22 58
3 Vall de Tenes   22 50

FS Montcada aleví B
1a divisió aleví - Grup 3
JORNADES  RESULT.
22  FS Montcada B - Iris Sol  Suspès

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 FS Montcada B 19 54
2 Unión Las Palmas 20 54
3 San Joan de Vilassar 20 40

FS Montcada benjamí
Divisió honor benjamí -  Grup 1
JORNADES  RESULT.
22 FS Montcada - Martorell  0-9

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Esparreguera   22 66
2 Palau   22 54
3 Martorell   22 46

8 FS Montcada 21 22

EF Montcada juvenil A
2a divisió juvenil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
24 EF Montcada A - Palamós  8-5
25 I. Esportiu Malgrat - EF Montcada A   5-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius  23 55
2 Sagarra B  22 46
3 Teià 23 44
7 EF Montcada A 22 31

EF Montcada juvenil B
3a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
24 Ath. Berga - EF Montcada B   1-4
25 EF Montcada B - Forat del Vent  Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Forat Del Vent     22 52
2 Bonaire 22 51
3 CN Sabadell 22 50
5 EF Montcada B 22 39

AE Can Cuiàs juvenil
2a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
24 Promotora Santpedor - Can Cuiàs   5-2
25 PB Collblanc-Sants - Can Cuiàs  7-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants  24 68
2 St Just  25 61
3 St Andreu Sagrera 25 47
5 AE Can Cuiàs  24 42

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Copa Catalunya 
PRIMERA ELIMINATÒRIA  RESULT.
Mataró  - La Salle     26-24
La Salle - Mataró  20-32

La Salle masculí B
2a catalana Fase de permanència - Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 BM La Roca - La Salle B  30-26
5 La Salle B - CH Sant Miquel  25-28
6 La Salle B - BM La Roca  30-20

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Miquel     5 9
2 Bordils 6 8
3 Valldoreix 5 8
4 La Salle B 6 6

La Salle femení
Copa Catalunya
PRIMERA ELIMINATÒRIA  RESULT.
La Salle - BM La Roca  24-28
BM La Roca - La Salle  29-15

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 B
Primera catalana 1a fase - Grup 4
JORNADES  RESULT.
23 La Salle B - OAR Gràcia    24-40
24 UEH Calella - La Salle B     41-28

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 St Martí 21 38
2 Liceu Francés 21 37
3 Canovelles 21 32
12 La Salle B 22 3

La Salle cadet femení
Copa Catalunya 1a fase - Grup 3 
JORNADES  RESULT.
2 La Salle descansa
3 Perelló - La Salle   49-14

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Perelló    2 4
2 Castelldefels 2 4
3 La Salle   2 2

La Salle infantil
Copa Federació 2a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
2 La Salle descansa
3 La Salle - Handbol Terrassa  34-35

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Handbol Terrassa 3 6
2 Sant Martí     2 4
4 La Salle 2 2

resultats i classifi cacions
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El Consell Esportiu del Va-
llès Occidental Sud, amb la 
col·laboració de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure 
(IME), va organitzar el 26 
d’abril a Montcada la fase fi -
nal del campionat comarcal 
de Bàsquet. A la competi-
ció van participar equips de 
Cerdanyola, Ripollet, Badia 
i Montcada de les categori-
es aleví, infantil i cadet. Els 
representats locals van ser 
l’aleví mixt i l’aleví femení 
del CEIP El Viver. Tots dos 
conjunts van acabar en sego-
na posició. L’aleví mixt va 
guanyar contra el Badia (51-
30) i va perdre la fi nal contra 
el CEIP Gassó de  Ripollet 
per 52 a 41. Per la seva ban-
da,  l’aleví femení es va clas-
sifi car directament per a la 
fi nal després que el Badia no 

es presentés al primer partit. 
A la fi nal, el femení va cau-
re derrotat (57-32) contra el 
CEIP Escursell (Ripollet).

Gimnàstica rítmica. Quatre 
gimnastes de La Unió van 
participar el 27 d’abril a la 
Final Territorial individual. 
Dels resultats cal destacar 
el quart lloc de la infantil 
Andrea Mayor, que va acon-
seguir la classifi cació per a 
la Final Nacional, ja que és 
classifi quen només les que 
fi nalitzen entre les cinc pri-
meres classifi cades. La resta 
de participants van ser les 
cadets Patricia Jané i Helena 
Bea i l’alevina Tamara Pérez. 
D’altra banda, el conjunt ca-
det participarà el 10 de maig 
a la Final Territorial i intenta-
rà obtenir la classifi cació per 
a la Final Nacional.

Bons resultats del 
CEIP El Viver a les 
comarcals de bàsquet
Andrea Mayor, quarta a les territorials de rítmica

CAMPIONATS ESCOLARS

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) obre 
del 5 al 15 de maig el pe-
ríode d’inscripció per al tor-
neig d’estiu de futbol-7. Les 
matrícules es poden forma-
litzar a les ofi cines de l’IME 
(Tarragona,32), de dilluns a 
dijous, de 9 a 13h i de 17 
a 19h.

Competició. Cada equip 
que participi a la lliga haurà 

de pagar un preu de 520 
euros per inscripció. La 
competició es farà entre el 
9 de juny i el 15 de juliol a 
l’estadi de la Ferreria. Els 
equips es dividiran en dos 
grups, els del Grup A ju-
garan els dilluns, dimecres 
i divendres, mentre que els 
del B ho faran els dimarts 
i dijous. El play-off fi nal es 
jugarà entre els dies 17 i 21 
de juliol i participaran els 
quatre millors classifi cats.

Inscripcions per al 
torneig de futbol-7

IME

Núria Sánchez  | Redacció

L’aleví femení va acabar segon a la Final Comarcal | SANTI ROMERO

La Lliga d’estiu es disputarà a l’Estadi de la Ferreria | SANTI ROMERO/ARXIU

Núria Sánchez  | Redacció

Una vintena de persones va participar el passat 26 
d’abril a la segona jornada del ‘Posa’t en forma’. La inici-
ativa, que organitza l’Institut Municipal d’Esports i Lleure 
i la Regidoria d’Esports, és una activitat destinada als 
adults i que consisteix en donar a conèixer els aparells 
ubicats als parcs de salut. D’altra banda, a la plaça de 
la Ribera va tenir lloc un  curs de llançaments de cistella 
per a infants i joves, que va comptar amb la col·laboració 
de membres del CB Montcada. A l’activitat va participar 
una vintena d’infants | NS

SANTI ROMERO

> Èxit del ‘Posa’t en forma’

Rubén Serrano obté 
la medalla de bronze 
al campionat estatal

KARATE

El karateka del Shi Kan  
Rubén Serrano va obtenir 
la medalla de bronze en el 
Campionat d’Espanya In-
fantil, que es va disputar el 
dies 19 i 20 d’abril a Conca. 
L’esportista va participar a 
la categoria Kumite, amb 
un pes de més de 60 quilos. 
Serrano, que competia per 
la selecció catalana, va aca-
bar darrera del representant 

andalús, Ivan Mesa, i el ga-
llec, Iván Vázquez. D’altra 
banda, el local va compartir 
pòdium amb l’asturià Luis 
Emilio Velasco que també 
va guanyar la medalla de 
bronze. A la classifi cació per 
equips, la selecció catalana 
va fi nalitzar al catorzè lloc 
amb tan sols dos guardons 
de bronze. La selecció an-
dalusa va acabar en primer 
lloc amb 17 guardons.

Rubén Serrano –a la dreta–, moments abans de pujar al pòdium | SHI KAN

El 31 de maig, l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME) organitza la clo-
enda dels Jocs Escolars al 
Parc de les Aigües. La festa 
comptarà amb jocs i un di-
nar de germanor, a més de 
la tradicional desfi lada i el 
lliurament de premis.
Els col·legis i instituts es-
tan celebrant aquests dies 
les seves diades esportives. 
Fins ara, han tingut lloc les 
jornades del CEIP Reixac, 
el 19 d’abril, i les del col-
legi La Salle, del 25 al 27.  

La cloenda dels Jocs 
serà el 31 de maig

Cursa de sacs a la jornada esportiva de La Salle | LA SALLE

JORNADES ESPORTIVES

Núria Sánchez  | Redacció

Les gimnastes locals que van participar a la Final Territorial | LA UNIÓ

Núria Sánchez  | Redacció

Jornades al CEIP Reixac | PILAR ABIÁN
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El cadet A del CB Montca-
da es consolida al quart lloc 
del Grup Quart del Cam-
pionat de Catalunya Inter-
territorial després d’obte-
nir dues victòries seguides 
en les darreres jornades. 
Els locals van obtenir una 
important victòria a casa 
contra el Reus Ploms per 
un clar 73 a 53. Els tarrago-
nins arribaven a Montcada 
amb un punt menys que els 
locals i una victòria hagués 
despenjat dels primers llocs 
al cadet A. Però els homes 
de Miguel Ángel Cortón 
van realitzar un partit molt 
seriós i es van imposar 
amb claredat. Gràcies al 
triomf, el bloc local es col-
loca quart amb 23 punts i 
el Reus cau fi ns al setè lloc 
amb 19 punts. D’altra ban-
da, en la jornada anterior el 
cadet A va imposar-se al Be-

llpuig –vuitè classifi cat– per 
62 a 72.

Cadet B. L’equip de Lluís 
Dalmau guanya un partit 
important contra un dels 
rivals en la lluita per les 
darreres posicions. Els lo-
cals, que participen al Grup 
Segon del Campionat de 
Catalunya, es van imposar 
a la pista del Sferic Terrassa 
–tretzè classifi cat– 57 a 61. 
Gràcies al triomf, els locals 
continuen al catorzè lloc, 
però a tan sols 2 punts de 
l’equip egarenc. En la darre-
ra jornada de lliga els locals 
no van poder guanyar a casa 
contra l’Argenta Granollers, 
que ocupa la tercera posició. 
L’equip de Dalmau va fer 
un bon matx, però va caure 
derrotat per 58 a 73. En la 
propera jornada els mont-
cadencs visiten la pista de 
l’UBSA, vuitè classifi cat.

El cadet A assoleix un triomf 
important amb un rival directe
El cadet B guanya un matx clau però no aconsegueix abandonar les darreres posicions de la classifi cació

BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

El júnior femení escala 
fi ns al novè lloc

Lenin Romo, en una jugada contra l’Argenta Granollers  | SANTI ROMERO

El bloc local aconsegueix victòries importants

Una de les jugadores locals en una jugada contra el Caldes B | SANTI ROMERO

BÀSQUET. CB Montcada

Núria Sánchez  | Redacció

en 2 minuts...

Dos corredors de la Joventut Atlètica Montcada (JAM) 
–a la imatge– van obtenir pòdiums a la XXIII Milla de la 
Sagrada Família, que va tenir lloc el 27 d’abril a Bar-
celona. L’aleví Yeli Sagna va acabar en primer lloc a la 
seva categoria i la infantil  Paula Teruel es va classifi car 
en tercera posició | NS

> Dos pòdiums dels atletes locals

El Mundialet de futbol sala de la Ribera, que organitzen 
la Xarxa de Dinamització i la Taula Cívica del barri, amb 
la col·laboració de l’Institut Municipal d’Esports i Lleu-
re, va mantenir el nombre de participants a la quarta 
jornada del torneig. Una cinquantena d’infants va dis-
putar la competició el passat 25 d’abril a la pista de la 
plaça de la Ribera | NS

> Bona participació al Mundialet

> Prèvies a la Marxa a Montserrat
El CIM va fer el 20 d’abril la tercera jornada prepa-
ratòria per la Marxa a peu a Montserrat, que tindrà 
lloc el 17 i al 18 de maig. Un total de 85 participants 
va fer una sortida matinal per la Serralada de Mari-
na. La darrera i quarta sortida prèvia tindrà lloc el 4 
de maig. La travessia, de 28 quilòmetres, consistirà 
en una caminada per Mas Rampinyo, arribant fi ns a 
Santa Maria de Gallecs i tornant al punt de sortida. 
La inscripció és lliure i els interessats sortiran a les 8h 
des de La Unió | NS

BÀSQUET. CB La Salle Montcada

El júnior masculí del CB 
La Salle Montcada es va 
retrobar amb la victòria 
el 20 d’abril. Els nois de 
Rogelio Pérez van guanyar 
a l’UESC Mira-Sol, desè 
classifi cat, per un clar 67 
a 47. Malgrat el triomf, els 

locals continuen cuers amb 
30 punts al Grup Sisè del 
Nivell B de Territorial. En 
el darrer partit disputat, els 
locals no van poder fer res 
a casa del cinquè classifi -
cat, el Badalonès Dimonis, 
i van caure derrotats per 
57 a 42.

El júnior suma una 
nova victòria
L’equip es va imposar clarament a l’UESC

Un jugador del júnior intenta fer un tap a un contrari | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  | Redacció

BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

El cadet del CEB Can 
Sant Joan va patir la cara 
i la creu a les darreres jor-
nades. A la tretzena, va 
sumar un triomf important 
davant del tercer classifi -
cat, el Sant Joan de Mata. 

Els locals es van imposar 
a domicili (62-68) i s’afer-
men al setè lloc del Grup 
Segon del nivell B2,  amb 
18 punts. A la següent jor-
nada,  van perdre a casa 
contra el líder, el Masnou, 
per un ajustat 59 a 62. 

Cara i creu del cadet 
en els darrers partits
L’equip va guanyar al tercer i va perdre amb el líder

El cadet ha tingut sort dispar en els darrers partits disputats | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  | Redacció

El júnior femení del CB 
Elvira Cuyàs ha obtingut 
bons resultats en els dar-
rers matxs i s’allunya dels 
darrers llocs. L’equip di-
rigit per Marta Águila ha 
escalat fi ns a la novena po-
sició del Grup Cinquè del 

Nivell B Territorial, amb 
27 punts. En els darrers 
partits, les locals es van im-
posar a la pista del Tiana, 
penúltim classifi cat, per un 
clar 19 a 40. D’altra banda, 
les locals van perdre contra 
el Caldes B, cinquè classifi -
cat, per 37 a 57.

Núria Sánchez  | Redacció

JAM



391a quinzena | maig 2008 Esports

L’infantil B de l’EF Mont-
cada ha acabat la lliga amb 
moltes opcions d’aconse-
guir l’ascens a Primera Di-
visió. L’equip,  dirigit per 
Juan Carlos López, ha fi na-

litzat segon del Grup Dis-
set de Segona Divisió, amb 
52 punts. Els locals opten 
a l’ascens per ser el millor 
segon classifi cat. L’equip 
no coneixerà la resolució 
de la Federació fi ns a fi nal 

de juliol. En el darrer par-
tit de lliga, els locals es va 
imposar al Montornès per 
1 a 2. 

Permanència. L’aleví B va 
aconseguir un important 
empat a 3 al camp del Be-
llavista Milán –rival direc-
te dels locals– i manté les 
opcions de mantenir-se. 
L’equip de Víctor Barrera, 
que participa al Grup Desè 
de Primera Divisió, és tret-
zè amb 13 punts i es juga 
la permanència a casa con-
tra el Montornès el 3 maig 
D’altra banda, el benjamí 
A continua líder i es troba 
cada cop més a prop de ser 
campió de lliga. El benjamí 
A, de Santiago Castro, lide-
ra el Grup Catorze de Sego-
na Divisió amb 64 punts. 
Els locals van guanyar el 
Lliçà d’Avall 13-0 en el dar-
rer partit disputat. 

L’aleví B és campió de Primera 
i ascendeix a Divisió d’Honor
L’equip de Manuel Guerrero i José Cervero només ha perdut un partit al llarg de tota la temporada

L’aleví B es va proclamar 
campió de lliga matemàti-
cament el passat 12 d’abril. 
El conjunt de José Cerve-
ro i Manuel Guerrero ha 
aconseguit l’ascens a Divi-
sió d’Honor i la propera 
temporada competirà al 
màxim nivell. El bloc local 
no va poder disputar el dar-
rer partit de lliga contra el 
cuer, l’Iris-Sol-Casagemes, 
perquè l’equip contrari no 
s’hi va presentar. Per tant, 
els locals guanyen aquest  
partit per 3 a 0. Gràcies 
aquesta victòria, els locals 
han fi nalitzat la lliga amb 
números espectaculars. 

Bones xifres. L’aleví B, que 
participa al Grup Tercer 
de Primera Divisió, només 
ha perdut un sol partit en 
tota la temporada. A més, 

els locals han estat l’equip 
menys golejat ja que tan 
sols han encaixat 28 gols en 
20 jornades. D’altra banda, 
el bloc local també ha mos-
trat un gran potencial ofen-
siu i ha estat el conjunt més 
anotador de la lliga, amb 
169 gols. L’aleví B es va 

proclamar campió a la pis-
ta del Montmeló, desè clas-
sifi cat, per un contundent 2 
a 13. Els dos tècnics s’han 
mostrat molts satisfets pel 
treball dels seus jugadors 
i per aconseguir l’objectiu 
de la temporada: l’ascens a 
Divisió d’Honor.

FUTBOL SALA. CFS Montcada

El juvenil A de l’Escola 
de Futbol Montcada ha 
donat un pas endavant de 
cara a la seva permanèn-
cia. L’equip de Gerardo 
Sánchez va aconseguir dos 
triomfs importants contra 

el Palamós (8-5) i l’Inter 
Esportiu Malgrat (5-6) i 
s’ha allunyat des llocs de 
descens. L’equip local ocu-
pa la setena posició del 
Grup Primer de Segona 
Divisió i se situa a 13 punts 
del descens. 

El juvenil A dóna un pas 
cap a la permanència

FUTBOL SALA. EF Montcada

El juvenil A ha obtingut dues victòries consecutives importants | SANTI ROMERO

L’aleví B s’ha proclamat campió de lliga una jornada abans d’acabar la competició futbolística | PILAR ABIÁN

L’aleví de l’AE Can Cuiàs 
va obtenir una victòria 
important davant un rival 
directe, l’AE Barceloneta. 
L’equip que dirigeix Rafael 
López participa al Grup 
Setzè de la Lliga Aleví del 
Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona (CEEB) i ocu-
pa la quarta posició amb 7 
punts. Els locals van su-
mar un triomf important 
contra els barcelonins per 
9 a 1. L’AE Barceloneta 
ocupa el cinquè lloc, amb 
2 punts, i amb la derrota 
s’allunya del bloc local.
Per la seva banda, el ben-
jamí, que participa al Grup 
Quart del CEEB, ocupa 
la quarta posició, amb 4 
punts. En els darrers par-
tits, l’equip d’Enric Carre-
tero va guanyar l’Escola 
IPSE per 5 a 3 i al Santa 
Isabel, per 3 a 2.

L’aleví 
guanya 
un matx 
important

AE CAN CUIÀS

El cadet femení baixa 
fi ns al tercer lloc

HANDBOL. CH La Salle Montcada

L’infantil perd per la mínima a la pista del Terrassa

El cadet femení es retroba amb la victòria contra el Polinyà | SANTI ROMERO 

L’aleví B aconsegueix un empat important cara a assolir la permanència

L’infantil B manté les opcions 
de pujar com a millor segon

FUTBOL. EF Montcada

Núria Sánchez  | Redacció

Núria Sánchez  | Redacció

Núria Sánchez  | Redacció

El benjamí A manté intactes les opcions de guanyar la lliga | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  | Redacció

proves d’accés

El CFS Montcada ha iniciat el 
període de proves per jugar al 
club per a nenes que tinguin 
més de 5 anys. Els interessats 
poden trucar a un dels mem-
bres del club, José Andrés, 
al telèfon 609 867 957, o  
passar-se cada tarda pel pa-
velló Miquel Poblet | NS

El cadet femení del CH La 
Salle Montcada s’ha situat  
a la part mitja del Grup 
Tercer de la Copa Cata-
lunya. L’equip, dirigit per 
Mariana Ardeleanu,  ocu-
pa la tercera posició amb 2 
punts. Despres de descan-
sar a la segona jornada, les 

locals van perdre a la pista 
del Perelló per 49 a 14.

Infantil. L’equip de Tesi Es-
cobosa va patir la primera 
derrota de la segona fase de 
la Copa. Després d’una set-
mana de descans, va caure 
per la mínima (34-35) con-
tra el Terrassa.  

Núria Sánchez  | Redacció



>A títol personal
Laura Grau

Albert Faz
Músic vocacional. El 3 de maig farà a l’Auditori el concert fi nal dels Estudis Superiors de Músi-
ca que ha estat cursant durant els darrers 5 anys. És el responsable des de fa 4 anys dels cursos 
de guitarra elèctrica de la Regidoria de Cultura, que actualment compten amb 18 alumnes. Ja 
des de ben petit va fer els estudis de solfeig al Conservatori de Sabadell per continuar a l’Aula de 
Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu de Barcelona. És psicòleg titulat però mai no ha 
exercit per culpa d’Elvis Presley, la primera revelació musical de la seva infància que el va marcar 
per sempre més. Ha treballat a musicals com Grease i Fama i amb cantants com David Civera, però 
també té el seu propi projecte musical, Martín y la Barquichuela Lere-le. El seu darrer treball es diu 
Puerto Despertar, que es va presentar a la sala Luz de Gas. Viu a Montcada des de fa 5 anys.

“Vaig decidir ser guitarrista 
quan vaig descobrir l’Elvis”

Quan decideixes que vols ser músic 
i tocar la guitarra elèctrica?
Des que vaig descobrir l’Elvis Pres-
ley de petit. Ell va ser el meu primer 
trasbals musical. La descoberta de 
l’àlbum Sultans of Swing, de Dire 
Streets, i del guitarrista Pat Met-
heny també va ser decisiva perquè 
optés per la música com a forma 
de vida. Als 7 anys vaig començar 
a estudiar solfeig clàssic i als 16 to-
cava en orquestres de festa major. 
Quan vaig acabar la carrera de 
Psicologia, vaig tenir clar que mai 
exerciria aquesta professió i que el 
jo volia era tocar la guitarra. 
Va ser una decisió encertada?
La veritat és que no em puc quei-
xar. Tenir una afi ció de la que 
puguis viure és un privilegi. Actu-
alment combino la docència amb 
col·laboracions puntuals en musi-
cals i també tinc un petit estudi a 
Sabadell on un amic i jo composem 

i gravem músiques per encàrrec.  
T’agrada fer de professor?
Quan et dediques a la música, és 
inevitable impartir classes en un 
moment o altre. I la veritat és que 
m’agrada i em resulta molt enriqui-
dor el contacte amb els alumnes.
Quins són els requisits per aprendre 
a tocar la guitarra elèctrica?
Com qualsevol instrument, reque-
reix moltes hores de dedicació i, en 
el cas concret de la guitarra, els pri-
mers mesos són molt durs perquè 
has d’aconseguir que els dits facin 
uns moviments molts estranys. Els 
alumnes que esperen resultats im-
mediats abandonen quan s’adonen 
de l’esforç que suposa. Si fos tan 
fàcil, tothom tocaria la guitarra. A 
més, quant més en saps, més ne-
cessites tocar. 
Cal saber solfeig per tocar un instru-
ment?
No necessàriament. Et diria que 

el 85% dels grups no sap res de 
música escrita. De fet, hi ha grans 
músics com Mark Knopfl er o Eric 
Clapton als quals no els fa falta sa-
ber llegir música. Em sembla que 
va ser Frank Zappa qui va dir que 
“escriure música és com ballar ar-
quitectura”. Però també és veritat 
que saber solfeig és un valor afegit 
que t’obre algunes portes com a com-
positor d’encàrrec i músic d’estudi.

Com ha estat l’experiència de treba-
llar en musicals com Grease i Fama. 
No està malament. Cada dia du-
rant el temps que l’obra està en 
cartell has de tocar la mateixa 

partitura. Mil vegades millor que 
llevar-se cada dia a les cinc de la 
matinada i treballar 8 hores en una 
cadena. Vaig viure aquesta experi-
ència durant un estiu de la meva 
vida i em va deixar les coses clarís-
simes. Al setembre treballaré en un 
nou musical dirigit per Manu Guix 
i Àngel Llàtzer.
L’altre projecte és el grup Martín y la 
Barquichuela Lere-le.
Fem música pop elaborada, molt 
allunyada del que es pot sentir a 
Los 40 Principales. Ens han com-
parat amb Presuntos Implicados, 
cosa que em fa sentir molt hono-
rat perquè crec que és un grup de 
qualitat. El nostre darrer treball 
Puerto Despertar és difícil d’etique-
tar perquè hi ha cançons d’estils 
diferents. Les lletres del Martí, el 
cantant del grup, són gairebé poe-
sia urbana, que fuig dels tòpics de 
l’amor i el desamor.

Què opines del panorama musical?
M’agraden molts tipus de música, 
sempre que estigui ben feta. El que 
em posa molt nerviós és la música 
comercial. No sé quin adjectiu po-
sar-li, si simple, mediocre o “horte-
ra”. Amb la música passa com amb 
la literatura, tothom escriu llibres i 
ara tothom fa cançons. La gent que 
estimem la música sabem l’esforç 
que costa composar i tocar i, per 
això, ens molesta tanta banalitat.
El Chiqui-Chiqui seria un exemple 
d’aquest fenomen?
Em sembla una cançó estúpida per 
un festival estúpid com el d’Euro-
visió, però almenys es ven com el 
que és: un producte d’humor.
T’agrada viure a Montcada?
No sóc d’aquí però em sento 
montcadenc. A Sabadell difícil-
ment hagués pogut fer el concert 
de fi nal de carrera en un equipa-
ment com l’Auditori.

 SANTI ROMERO

Guitarrista

“La gent que estimem 
la música sabem 
l’esforç que costa i, per 
això, ens molesta que 
hi hagi tanta banalitat”

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

625 601 107


