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La remodelació del carrer Ma-
jor és el projecte més ambiciós 
que l’Ajuntament vol dur a ter-
me amb la subvenció de més 
de 4,5 milions d’euros que li ha 
atorgat l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). Aquests ajuts 
s’han de destinar a inversions, 
en concepte de millora de la via 
pública o equipaments, la cohe-
sió del territori i l’ordenació dels 
espais, entre d’altres. 

L’AMB 
fi nançarà la 
remodelació
del carrer Major

Vista del carrer Major | SANTI ROMERO

> Esports: César Saura i Luis Fernández deixen les banquetes del Valentine i del CD Montcada PÀGS. 30-31
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RAFA JIMÉNEZ
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Els StrenosRock Band van protagonitzar un espectacle de so i llums al Miquel Poblet | MANUEL ALMAGRO

>CULTURA

PÀGS. 28-29

El temporal i la pluja van desllu-
ir i van obligar a suspendre una 
part dels actes de la Festa Major. 
Tot i els esforços de l’organitza-
ció per salvar algunes activitats, 
canviant-les d’escenari, la majo-
ria de la gent va decidir quedar-
se a casa. El Concurs de Focs 
Artifi cials i el Festival Urban Veus 
van ser anul·lats.

La pluja i la 
meteorologia 
desllueixen 
la Festa Major

SANTI ROMERO

Alumnes i professors
es mobilitzen per l’anunci 
de supressió del batxillerat
nocturn. PÀG. 12

La Plataforma convoca  
la segona manifestació
contra la crema de llots 
a la cimentera. PÀG. 6

Les promotores ideen noves 
fórmules per vendre pisos
Constructors, promotors i immobiliàries ofereixen atractives ofertes per captar clients. PÀG. 4

CRISI DEL MERCAT IMMOBILIARI

Ara, ‘laveu.cat’
>NEIX UN NOU PORTAL A INTERNET  PÀG.3 
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>Actualitat

NOU MITJÀ DE COMUNICACIÓ

‘La Veu’ afronta el repte de publicar a diari 
a través del nou portal multimèdia ‘laveu.cat’
La pàgina web aglutina els continguts informatius que genera Montcada Comunicació i ofereix tots els videos de la Festa Major, entre més de 40 reportatges

A partir del 26 de maig,  Mont-
cada Comunicació –l’organisme 
que gestiona els mitjans públics 
Montcada Ràdio i La Veu– es-
trena un nou portal de notícies 
laveu.cat que aglutinarà tant l’ac-
tualitat informativa de l’emissora 
com del butlletí municipals. Di-
àriament el web oferirà les notí-
cies més destacades de la jorna-
da acompan yades de fotografi es, 
documents sonors i, en ocasions, 
també de videos. 
El disseny del portal està dividit 
en tres eixos. La informació, els 
recursos i l’entreteniment. A la 
portada  hi haurà un protagonis-
me clar dels les notícies més re-
llevants del dia, que podran tenir 
associats altres continguts relaci-
onats. Amb una estètica moder-
na, clara i actual es vol facilitar la 
lectura amb recursos visuals que 
completin la informació. “Del 
que és tracta és de que l’inter-
nauta pugui fer una lectura 
fàcil i ràpida dels continguts”, 
explica Lluís Maldonado, gerent 
de Montcada Comunicació. 
Des d’un punt de vista visual, 
el portal potencia els titulars in-
formatius i les imatges. Així ma-
teix, s’incorporen les galeries o 
àlbums de fotos d’actes de ciutat, 
com la Festa Major.

El dia a dia. La Veu en paper és 
un mitjà consolidat i amb força 
acceptació entre la ciutadania. 
Amb la creació del portal, la di-
recció del mitjà vol aprofi tar les 

noves tecnologies perquè la pu-
blicació guanyi en actualitat, un 
aspecte que queda limitat per la 
periodicitat quinzenal de la ma-
teixa. “Els lectors del butlletí 
podran tenir la informació a 
diari si es connecten a Internet 
i, igualment, cada 15 dies tin-
dran la possibilitat de dispo-
sar del mitjà en el mateix for-
mat que els venim oferint des 
del 1992”, explica Maldonado. 
Per a Montcada Comunicació, 
el repte és important, ja que el 
nou mitjà el dinamitzarà el ma-
teix equip humà que avui dia 
elabora els continguts de La Veu 
i de Montcada Ràdio. “Sabem 
que actualitzar la pàgina a 
diari i oferir un bon producte 
implicarà un esforç afegit per 
a la redacció, però és un pro-

jecte il·lusionador i esperem 
respondre a les expectives que 
generi aquest nou mitjà”, afe-
geix el gerent.

laveu.tv, memòria àudiovisual. A 
l’igual que al butlletí en paper, 
la informació a la laveu.cat està 
dividida per seccions –notíci-
es, societat, cultura i esports. 
Així mateix, el portal inclou un 
apartat amb els audios més des-
tacats de la jornada que es po-
den escoltar a Montcada Ràdio 
–montcadaradio.com– així com els 
espais de producció pròpia.
En un altre apartat anomenat 
laveu.tv es poden veure videos 
sobre notícies, actes o esdeveni-
ments de la ciutat, que compten 
amb la implicació de l’empresa 
montcadenca ProperaMedia.

El portal oferirà a 
diari les notícies 
més destacades del 
municipi mitjançant 
text, imatge i so

Pilar Abián | Redacció

El nou portal informatiu de Montcada Comunicació a Internet ‘laveu.cat’ estarà actiu, tot i que inicialment en període de proves, a partir del proper 26 de maig | SANTI ROMERO

l’apunt

Un web obert a la participació de la ciutadania

El nou portal incorpora la partici-
pació de la ciutadania a través de 
seccions que ja existeixen a La 
Veu com el Fil directe –que permet 
plantejar preguntes a l’adminis-
tració local–, o el clic –que recull 
imatges fotogràfi ques captades 
pels veïns acompanyades d’un 
text explicatiu. Els internautes po-
dran fer arribar el seu material per 
email al correu som@laveu.cat. 
Ara, a més, hi haurà la possibilitat 
d’enviar videos fi lmats pels veïns 
que també es publicaran al portal 
sempre i quan compleixin amb els 
requisits que marca el Llibre d’estil 
de la publicació.
Laveu.cat inclou també els núme-
ros publicats en format PDF, per-

què qualsevol internauta els pugui 
consultar, i un cercador d’imatges i 
notícies editades pel mitjà.

Correu gratuït. El portal compta 
així mateix amb un servei gratuït 
d’adreces de correu electrònic amb 
l’extensió laveu.cat. “Volem que la 
gent se senti identifi cada amb el 
mitjà referent del seu municipi”, 
explica el gerent de Montcada 
Comunicació, Lluís Maldonado. 
Precisament en la campanya de 
promoció del portal els eslògans 
que es faran servir van en aquesta 
línia. ‘Fes sentir la teva Veu’ i ‘La 
teva Veu a tot el món’ seran les fra-
ses identifi catives del nou mitjà de 
comunicació | PA
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>Notícies L’Ajuntament obre al 
públic el parc del Centre 
Comercial El Punt. PÀG. 9

Entrevista amb la 
portaveu del PPC,
Eva García. PÀG. 8

CRISI IMMOBILIÀRIA

Els promotors ofereixen tota mena d’incentius
per recuperar la confi ança dels compradors
Els experts consultats són pessimistes respecte un canvi a mig termini i reclamen a les entitats fi nanceres que obrin l’aixeta hipotecària per poder remuntar

Pisos moblats, acabats de qua-
litat amb electrodomèstics inclo-
sos, preus congelats durant dos 
anys, lloguers amb opció de com-
pra... aquestes són algunes de les 
imaginatives ofertes que diversos 
promotors immobiliaris del mu-
nicipi han posat en marxa per 
incentivar la compra d’habitat-
ges d’obra nova. Malgrat tot, per 
afrontar la crisi del sector no n’hi 
ha prou amb fer bons reclams, cal 
que la conjuntura millori en líni-
es globals i això implica que les 
entitats bancàries estiguin dispo-
sades a concedir més hipoteques i 
que el govern es plantegi mesures 
com subvencions a fons perdut o 
crèdits tous per ajudar els com-
pradors. Això és el que opinen els 
experts consultats els quals també 
coincideixen a dir que, parado-
xalment, ara és el millor moment 
per comprar, els preus estan pràc-
ticament congelats i els acabats, 
d’acord amb el codi tècnic d’edi-
fi cació, són molt millors dels que 
s’exigien fi ns ara.

Questió de confi ança. “Del que 
es tracta en aquests moments 

és de recuperar la confi ança 
del client”, explica Miguel Án-
gel Bravo, responsable del depar-
tament comercial de Promocions 
Mengual. “El que més amoïna 
la clientela –afegeix– és vendre 
el seu actual habitatge, per això 
fem tot el possible per ajudar-
la a trobar comprador i també 
per facilitar-li el pagament de 
la nova hipoteca”.

Perspectives de futur. La venda 
de pisos de segona mà ha estat 
igualment afectada per la bom-
bolla immobiliària, ja que els 
preus s’havien disparat en excés. 
“Molta gent prefereix llogar i 
mantenir-se a l’espera del què 
pot passar”, comenta Julián 
López, administrador d’Iste. De 
moment, però, les perspectives 
no són gaire optimistes. Els pro-
motors consultats estimen que la 
crisi encara pot durar un parell 
d’anys més. “El mercat s’ha 
d’ajustar” opina López, tot afe-
gint que “això no només depén 
dels promotors, també s’ha de 
tenir en compte el preu del sòl 
i els interessos bancaris”.  
Segons els experts, abans la gent 
comprava un pis com a inversió, 
pensant en el proper que adqui-
riria. “Ara el comprador té por 
perquè no s’atreveix a hipote-
car-se en un moment en què 
l’IPC i l’euribor no paren de 
pujar mentre les nòmines es 
mantenen o pugen molt poc”, 

explica Gemma Fernández, ad-
ministradora de Finques Torné. 
Les entitats fi nanceres, mentres-
tant, s’enfronten a la contradic-
ció de voler oferir crèdits en un 
moment de crisi en què, d’altra 
banda, s’han endurit les condi-
cions per concedir els préstecs. 
Es demanen tota mena d’avals 
i s’atorga, com a molt, el 80% 
del preu de taxació. “L’adminis-
tració ha d’intervenir donant 
ajuts als compradors com va 
fer quan va haver-hi la crisi 
del 1993”, conclou Fernández.

Els experts opinen 
que ara és el millor 
moment per comprar, 
ja que els preus estan 
força ajustats

Pilar Abián | Redacció

Cartells amb ofertes variades per atraure els compradors omplen les façanes de la majoria d’edifi cis d’obra nova que hi ha a la ciutat | SANTI ROMERO

04

Durant el primer trimestre de l’any els 
ingressos previstos per l’Ajuntament 
s’han reduït substancialment 
respecte les expectatives inicials del 
govern local i, segons ha manifestat 
l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
una de les principals causes ha 
estat la desacceleració del sector 
immobiliari. “La crisi de la cons-
trucció es veia venir i, fi ns a cert 
punt, era necessària, però el que no 
preveiem era que això afectaria de 

manera tan directa l’Ajuntament”, 
ha dit l’edil. Tot i així, l’alcalde ha 
assegurat que la situació fi nancera 
no afectarà les inversions previstes: 
“Del que es tracta és de reduir les 
despeses que no són obligatòries 
mitjançant un pla de xoc”. Segons 
ha apuntat Arrizabalaga, els serveis 
als ciutadans que presta el Consistori 
no es veuran afectats per la crisi 
econòmica ni aquesta implicarà una 
pujada dels impostos | PA

La crisi també afecta les arques municipals

l’apunt
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SUBVENCIÓ METROPOLITANA

Montcada rebrà una injecció de
més de 4,5 milions d’euros de l’AMB
El govern vol dedicar aquests diners, principalment, a la remodelació del carrer Major i a la millora de l’aparcament sota la C-33

El Pla d’Inversions de la Manco-
munitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) destina 4.681.265,44 euros 
a Montcada per al període 2008-
2011. El projecte econòmic està 
dotat amb un total de 228.907.661 
euros –un 14,35% més que el del 
període anterior– distribuïts entre 
la trentena de municipis que confi -
guren l’AMB.
El Pla d’Inversions es desenvolu-
pa en diversos programes. D’una 
banda, el Catàleg d’Actuacions 
Metropolitanes (CAME) es de         di ca 
a la creació de nous equi pa ments 
i a la millora d’in fraestructures i, 
en aquest sentit, el govern vol 
destinar els 2.628.068 euros que 
Montcada rep per aquest con-
cepte a l’arranjament i remode-
lació del carrer Major. 
“Aquest vial és un dels princi-
pals eixos del nucli urbà i ne-
cessita una intervenció global 
que resolgui els problemes que 

presenta actualment”, ha expli-
cat el president de l’Àrea Econò-
mica, Joan Maresma (CiU). 

Altres actuacions. L’altre progra-
ma pel qual Montcada rep una 
subvenció –2.053.197,44 euros– 
és el d’Obres Vertebradores, que 
fi nancia intervencions públiques. 
Amb aquests diners es volen dur 
a terme actuacions per millorar 
l’estat dels carrers. 
El projecte més immediat que el 
Consistori vol tirar endavant és 
el condicionament de l’espai de 
terra sota l’autopista C-33, davant 
el col·legi La Salle, per convertir-
lo en una zona d’aparcament 
ordenada. Maresma ha indicat 
que, “malgrat que l’execució de 
la subvenció de l’AMB estarà 
condicionada per la crisi fi nan-
cera, els ciutadans  han d’estar 
tranquils perquè es continuarà 
invertint, els reajustaments que 
hem de fer han de ser principal-
ment de despeses ordinàries”.

Silvia Díaz | Redacció

El carrer Major és un dels punts neuràlgics de la vida social del municipi | SANTI ROMERO

Acord entre 
la comarca i 
la Generalitat 
sobre ocupació
Silvia Díaz | Redacció

El Vallès Occidental rebrà 8 mi-
lions d’euros de la Generalitat 
fi ns al 2013 per promoure les 
polítiques d’ocupació, tal com es 
desprèn de l’acord signat a princi-
pi de maig pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya –que depèn de la 
Generalitat– i el Consorci per a 
l’Ocupació i la Promoció Econò-
mica del Vallès Occidental. 
El conveni l’han signat la con-
sellera de Treball, Mar Serna 
(PSC), conjuntament amb els 
sindicats, Pimes i representants 
del Consorci comarcal. L’acord 
implica el desenvolupament d’un 
programa integral de polítiques 
d’ocupació i la confi guració del 
projecte Vallès Avança, que es 
defi neix com un Pla Estratègic 
per desenvolupar polítiques ac-
tives d’ocupació a la comarca 
durant el període 2008-2013. 
“L’Ajuntament, en formar part 
activament del Consorci per a 
l’Ocupació, es benefi ciarà molt 
d’aquest acord”, ha indicat el re-
gidor de Promoció Econòmica 
de Montcada, Joan Carles Pare-
des (CiU).
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MANIFESTACIÓ ANTIINCINERACIÓ

El director de Lafarge, Oswaldo Pereda, anuncia un cicle de reunions amb entitats i polítics

La Plataforma espera de nou 
una alta participació veïnal

La Plataforma Antiincineració ulti-
ma els preparatius per a la segona 
manifestació contra la crema de 
llots de depuradora a Lafarge, el 
29 de maig. El col·lectiu ha anun-
ciat que hi assistiran representants 
d’entitats d’altres municipis amb 
cimenteres, com Pallejà o Sant Fe-
liu de Llobregat. “Esperem que 
aquesta manifestació sigui tan 
participativa com l’anterior i faci 
refl exionar la Generalitat”, ha ex-
plicat Manuel Gómez, membre de 
la Plataforma, qui ha establert una 
relació directa entre la decisió del 
Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de fer una moratòria de 
18 mesos en l’atorgament de la lli-
cència ambiental a Lafarge amb la 
mobilització del 31 de gener.

Recorregut. La manifestació comen-
çarà a les 19.30h a Can Sant Joan, 
continuarà per la Ribera, passarà 
per l’avinguda de la Unitat i el car-
rer Major fi ns arribar a la plaça de 
l’Església. Tot els grups municipals 
donen suport a la convocatòria, 
com ja ho van fer a la primera.

Parla Lafarge. La Plataforma tam-
bé ha demanat a la direcció de 
Lafarge que es replantegi “si vol 
continuar creixent a costa de la 
salut de la ciutadania”, en refe-
rència a un darrer informe eco-
nòmic fet públic recentment per 
la multinacional on afi rma haver 
augmentat substancialment els 
seus benefi cis. Per la seva banda,  
el director de la planta de Mont-
cada, Oswaldo Pereda s’ha vol-
gut mostrar conciliador: “Res-

pectem totes les opinions però 
volem deixar clar el tractament 
de biomassa és una pràctica co-
muna a tota Europa”. Pereda ha 
anunciat que en breu iniciarà una 
ronda de reunions amb entitats i 
partits polítics. 
D’altra banda, la Plataforma es 
va reunir el 29 d’abril amb re-
presentants de Medi Ambient i 
Habitatge sense que la trobada 
servís per acostar uns posiciona-
ments que continuen enfrontats.

Silvia Díaz | Redacció
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> Premi a Andròmines pel reciclatge   
L’associació Andròmines ha rebut el premi a la trajectòria en la reutilització 
que atorga l’Entitat del Medi Ambient, en el marc de la campanya Millor 
que nou, 100% vell. Andròmines gestiona la Deixalleria Municipal i el servei 
de minideixalleria i també compta a Montcada amb una botiga de roba de 
segona mà, a la Carretera Vella –a la imatge–, i una nau de reciclatge, al 
polígon de la Ferreria | PA

SANTI ROMERO

ICV-EUiA va alertar sobre la possible detecció de residus contaminants en el sector

El govern confi rma que a Can Cabanyes
no s’estan fent abocaments incontrolats

L’Ajuntament ha confi rmat que 
la restauració d’uns terrenys ubi-
cats a Can Cabanyes, al Pla de 
Reixac, s’està fent amb material 
de runes i terra vegetal, i no pas 
amb residus contaminants respo-
nent així una pregunta formulada 
pel grup majoritari en l’oposició, 

ICV-EUiA, que va dur a l’Ajun-
tament a principi del mes de 
maig mostres de terra recollida al 
solar sota la sospita que contenia 
materials provinents de residus 
incinerats. “La restauració la fa 
l’empresa pública Gestora de 
runes i, per tant, compta amb 
plenes garan ties”, ha manifestat 

el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC). 
ICV-EUiA va decidir fer pública 
la seva in quietud perquè el parat-
ge on s’estan fent els abocaments 
es troba en “una zona altament 
sensible, propera a aqüífers”, 
segons va assenyalar el seu por-
taveu, Josep M. González.

Pilar Abián | Redacció

Lafarge analitzarà amb 
l’UB la restauració del 
Turó de Montcada

CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Unes veïnes escriuen preguntes al director de Lafarge en una parada de la Plataforma |  PILAR ABIÁN

Lafarge Cementos, la Fundació 
Bosch i Gimpera de la Universi-
tat de Barcelona (UB) i la Facultat 
de Biologia de l’UB van signar 
el 19 de maig un conveni de col-
laboració per tal de desenvolupar 
un estudi sobre l’estat de recupe-
ració ecològica de les zones res-
taurades de la pedrera que la ci-
mentera té al Turó de Montcada.
Amb aquest acord es pretén dur 
a terme la valoració i el diagnòs-
tic precís del grau de recuperació 
i complexitat del sistema natural 
generat a la zona, així com co-
nèixer les característiques de la 
vegetació i la fauna, comparant-
los amb l’hàbitat originari del 
Turó. “Aquesta col·laboració és 
un pas més en la nostra ambi-

ciosa política mediambiental 
de restauració de pedreres”, ha 
explicat el president de Lafarge a 
Montcada, Oswaldo Pereda. La 
previsió és que el projecte estigui 
enllestit al febrer del 2009. 

Silvia Díaz | Redacció

L’objectiu és avaluar el grau de recuperació de l’hàbitat original

Vista del Turó de Montcada |  SANTI ROMERO
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ESTUDI DE CORREUS

Un primer informe no vincula l’estat 
de l’ofi cina amb els casos de lipoatròfi a

El primer estudi fet per Correus 
sobre l’estat de salut del nou local 
del carrer Montiu, on s’han regis-
trat sis casos de lipoatròfi a, indica 
que els factors mesurats “estan 
molt lluny dels límits nocius per 
a les persones”. Malgrat aquest 
primer resultat, l’empresa postal 
s’ha mostrat disposada a continuar 
investigant els possibles desencade-
nants de la malaltia i a promoure 
mesures preventives, com la instal-
lació d’humifi cadors, donat que la 
sequedat ambiental està relaciona-
da amb aquesta patologia. 
Correus ha fet pública aquesta 
informació després de la reunió 
que va mantenir el 16 de maig 
amb representants dels sindicats i 
dels treballadors afectats per valo-
rar el resultat del primer informe. 
“Les noves medicions tindran en 
compte altres condicions ambi-
entals que poden fer variar els 
resultats, com la calefacció o l’ai-
re condicionat”, ha explicat Vicenç 
Ibáñez, responsable de comunica-
ció de Correus a Barcelona. 

Antecedents. Els treballadors afec-
tats van denunciar la situació el 14 
de març passat i, d’aleshores ençà, 
els casos de lipoatròfi a diagnosticats 
a la nova ofi cina del carrer Montiu 
han passat de dos a sis i hi ha dos 
més pendents de confi rmació. El 
primer estudi, fet a l’abril, indica 
que els nivells dels camps elèctrics i 
electromagnètics, dos factors deter-
minants en l’aparició de la malaltia, 
estan molt lluny dels límits en què 

poden ser perjudicials per a la salut. 
“No posem en dubte el resultat 
però és evident és que a l’ofi cina 
passa alguna cosa que està pro-
vocant la patologia”, ha explicat 
Antonio Jurado, del sector postal 
de l’UGT. Els sindicats reclamen 
que Correus activi el protocol d’ac-
tuació de la Generalitat en aquests 
casos, que, entre d’altres, diu que el 
personal s’ha de traslladar a un al-
tre espai mentre es resol el cas.

Laura Grau | Redacció

La nova ofi cina de distribució, situada al carrer Montiu, es va inaugurar a fi nal del 2007 |  SILVIA DÍAZ

Els sindicats demanen que el personal es traslladi a altres dependències mentre es resol el cas
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Se ofrece. Chica para tareas domésticas por 
las mañanas. Tel. 657 235 675.
Se ofrece. Quiromasajista titulada para dar 
masajes a domicilio. Precio económico. Tel. 
696 103 822.
Piso en venta. De particular a particular, con 
plaza de párquing incluída con acceso desde 
el mismo edfi cio. 4 habitaciones, ascensor, 
reformado y pintado, en calle Lérida. Soleado 
y claro. Precio: 270.000 euros negociables. Tel. 
935 754 238. 
Es lloguen. Naus de 200 m2 i 170 m2 amb 
montacàrregues a Mas Duran (C/Enric 
Granados. Tel. 935 641 703 
Plaça de pàrquing en venda o lloguer. C/ 
Montiu. Preguntar per Dani. Telf. 93 575 12 79
Traspaso panaderia en Montcada i Reixac, 
al lado del Ayuntamiento. Papeles en regla. 
Ex celente ubicación y clientela fi ja. Personas 
interesadas llamar a Mary Carmen 637 49 81 44.
Es lloga o es ven una plaça d’aparcament 
ideal per a turisme petit o bé per a motocicle tes, 

a Mas Rampinyo (av. Catalunya). Molt econòmica. 
935 750 429 (A partir de les 21.30h).
Es lloga o es ven plaça de pàrquing al carrer 
Aragó de Mas Rampinyo. Tlf: 620 992 410.
Alquiler de almacén. 110m2. 2 ventanas y con 
vado.  Tocando calle Mayor. 500 euros al mes 
(negociables)Tel. 659 37 4241/93 212 6319.
Grup d’amistat. Som un grup mixte del Vallès, 
de 40 a 55 anys, per persones que estiguin 
soles i vulguin fer noves amistats. Trucar al 
630 705 070 (Mercè), de 18 a 21h.
Se vende solar de 350 m2 en Terra Nostra. 
Precio: 360.000 euros. Teléfono: 649 339 073.
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 a 
Terra Nostra. Tel. 935 644 917.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491
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ENTREVISTA A LA PORTAVEU DEL PPC

“Per mantenir els serveis actuals el govern 
no tindrà més remei que pujar els impostos”
El PPC és la quarta força amb representació al Consistori i els seus dos regidors, que estan en l’oposició, compten amb dos mandats d’experiència

El PPC manté en aquest mandat 
igual nombre de regidors –dos re-
presentants– que a l’anterior i, de 
fet, els mateixos rostres, els d’Eva 
García, la portaveu, i Teodoro 
García. Tots dos formen un grup 
municipal en l’oposició, quart en 
representació al Consistori, que ve 
avalat per l’experiència acumulada 
durant els dos darrers mandats. 
Teodoro García és edil de la Cor-
poració des de 1999 i Eva García 
va entrar a formar part del Ple al 
2001. Amb ella parlem sobre l’ac-
tualitat política municipal.

-En pocs dies l’actual mandat 
compleix un any. Com ha viscut 
aquests primers mesos?
Teníem l’esperança que es com-
plís la promesa del nou govern 
de donar més participació i veu a 
tots els grups municipals. Han pas-
sat els mesos i continuem com en 
l’anterior mandat, amb el govern 
decidint els grans projectes sense 
consultar-nos i a cop de Decret. 
-Es consideren marginats de 
l’acció del govern?
El que ens sentim és profunda-
ment menyspreats. Estem a l’opo-
sició, però vull recordar que més 
de 1.500 electors ens van votar a 
les últimes municipals i me n’orgu-
lleix molt ser la portaveu d’aques-
tes persones, que tenen dret a estar 

informades. Per fer-nos sentir, hem 
de fer servir els mitjans de comu-
nicació, que també els utilitzem 
sovint per assabentar-nos del que-
està passant a Montcada, cosa que 
hauria de fer el govern.
-Com defi niria la manera de fer 
oposició del seu grup?
M’agradaria dir que és més cons-
tructiva del que ho és ara mateix. 
Hem intentat aportar idees al go-
vern sobre temes que ens preocu-
pen, com la immigració o la segu-
retat ciutadana, però fi ns ara no 
hem tingut gaire èxit.  

-Alguna actuació en marxa por-
ta l’emprenta del PPC?
Ara mateix no, però em sentiré 
molt orgullosa quan es posi en 
marxa el futur hospital Ernest 
Lluch, que nosaltres reivindiquem 
fa anys i així ho hem posat de ma-
nifest en les darreres eleccions. A 
l’Ajuntament de Montcada li ha 
faltat seriositat i encara no ha cedit 
a la Generalitat els terrenys on s’ha 
de construir l’equipament. 
-El govern diu que vénen temps 
d’austeritat per la crisi econòmica.
Però ho ha fet amb la boca petita. 

Hem de reconèixer que hi ha crisi i 
que a les famílies cada cop els costa 
més arribar a fi nal de mes.
- I com creu que afecta el dia a 
dia dels ciutadans?
En els darrers anys hi ha hagut 
una bona situació econòmica i, 
malgrat això, el govern ha pujat 
els impostos cada any i, fi ns i tot, 
n’ha creat de nous, com la taxa 
de residus. Per mantenir el nivell 
actual de serveis –força defi cita-
ri, per cert– s’ha d’ingressar, com 
a mínim, el mateix que l’any pas-
sat. Si el mercat immobiliari no 
genera fons i les administracions 

supramunicipals han tancat l’ai-
xeta, no veig una altra solució 
que pujar els impostos. 
-Què pensa del creixement ur-
banístic, sobretot a Mas Duran?
Crec que passarà el mateix que 
amb Can Cuiàs. En aquest barri 
es van fer molts habitatges i ara la 
realitat ens mostra una zona amb 
greus problemes d’aparcament, 
de transport públic i de mobilitat, 
sense escoles ni llar d’infants. S’ha 
d’actuar amb major previsió.
-I també els preocupa la immi-
gració.
Les actuals polítiques han fet que 

a Montcada es generin gettos, com 
a la Ribera i a zones del centre. A 
més, aquesta immigració està in-
tentant imposar la seva cultura en 
comptes d’adaptar-se a la nostra.
-Participaran a la nova manifes-
tació contra la crema de llots de 
depuradora a Lafarge? 
Tornarem a donar suport a la Pla-
taforma Antiincineració perquè, a 
més, creiem que ni el Departament 
de Medi Ambient té clar per què 
serveix l’actual moratòria en l’ator-
gació de la llicència a la cimentera 
per utilitzar aquest sistema. Ens es-
tan prenent el pèl.

Eva García, en primer terme, comparteix grup municipal amb el seu pare, Teodoro García, des de l’any 2001 |  SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Montcada

“El govern menysprea 
l’oposició malgrat que 
representa bona part 
dels electors”

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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MAS DURAN

El parc d’El Punt esdevé un referent 
del lleure per a les famílies de la zona

El veïnat de Mas Rampinyo i es-
pecialment aquell que viu a prop 
del Centre Comercial El Punt dis-
posa des de fa unes setmanes d’un 
nou parc, un espai de 7.056 m2 en 
el qual es combinen les zones ver-
des i d’estada amb els recorreguts 
i l’àrea de jocs. Aquest darrer espai 
s’omple de famílies, especialment 
a la tarda, que porten els més pe-
tits a jugar. Els pares i les mares 
han rebut aquesta zona de lleure 
amb satisfacció perquè, fi ns ara, el 
parc que feien servir era el situat a 
la plaça de les Calderes, més petit 
que el del centre comercial.

Restriccions en el rec. El nou parc 
està situat just al costat de l’hotel 
i del supermercat a l’espai que 
ocupaven l’antiga biblioteca i el 
parc del Club Aismalibar, i con-
serva alguns dels arbres que hi 
havia abans de la construcció de 
l’equipament. En compliment del 
Decret de sequera, l’Ajuntament 
no plantarà, de moment, cap ar-

bust ni sembrarà els parterres, fi ns 
que la Generalitat no aixequi les 
restriccions d’aigua. Un cartell 

situat a l’entrada del parc, al cos-
tat de l’hotel, informa els usuaris 
d’aquesta situació.

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

Cada tarda, la zona infantil del parc d’El Punt s’omple d’infants que van a jugar |  SILVIA DÍAZ

L’espai disposa de més de 7.000 m2 amb zones verdes, una àrea de jocs infantils i llocs d’estada
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Les obres continuen amb el tall de 
l’accés a Can Tapioles des del vial
Una altra de les actuacions previstes és desviar el trànsit temporalment en direcció Vic

SOTERRAMENT DE LA C-17

L’accés al polígon Can Tapioles des 
de la C-17 pel carrer Narcís Montu-
riol va quedar tallat defi nitivament 
el 13 de maig en el marc de les 
obres de soterrament del vial al seu 
pas per la plaça d’Espanya. A partir 
d’ara, tot el trànsit que es dirigeixi 
a aquest sector industrial així com 
al Molí d’en Bisbe i Foinvasa ha de 
passar pel carrer Beat Oriol. En el 
punt on s’accedia a Can Tapioles 

des de la C-17 es farà un pas in-
ferior que serà exclusivament de 
sortida en connexió amb el vial 
en sentit Vic. En aquesta zona s’ha 
desviat temporalment, mitjançant 
una xicana, el pas dels vehicles que 
circulin en direcció Puigcerdà. 

Altres accions. La segona fase de les 
obres afectarà l’altre carril en direc-
ció Barcelona. Durant l’actuació, 
que durarà en total tres mesos, es 

treballarà sobre la llosa de la central 
de la carretera. 
Està previst que a l’agost els dos 
carrils tornin a la seva situació 
original i es treballi a l’espai que 
queda lliure entre la C-17 i la línia 
de tren de Vic per fer les conne-
xions i els accessos al vial des de 
Can Tapioles.  També s’hauran de 
traslladar diferents serveis i elimi-
nar les torres elèctriques situades 
al lateral del riu Ripoll. 

Pilar Abián | Redacció

en 2 minuts...

> Dues morts en un dimarts 13 negre
Una dona de 71 anys va morir el 13 de maig en ser atropellada pel tren 
al pas a nivell del carrer Bogatell (línia C-2). Els fets van tenir lloc a les 
15.15h i, segons fonts policials i testimonis presencials, tot fa indicar 
que es va tractar d’un suicidi. Durant més d’una hora, el trànsit de trens 
es va veure afectat per l’incident, tot i que no es va haver d’interrompre 
la circulació de convois que van ser desviats per la línia morta que hi ha 
a l’estació de França. El mateix dia, un altre succés luctuós va tenir lloc 
al carrer Santa Fe de Mas Rampinyo. Un veí va alertar la policia de la 
presència d’un home amb sang al cap a l’interior d’un vehicle aparcat. 
Els agents van constatar que l’individu era mort a conseqüència d’un 
tret. El cas està sent investigat pels Mossos d’Esquadra encara que tot 
els indicis apunten cap a un possible suicidi | PA

> Un veí de Mataró mor a Montcada

A l’antic accés al polígon Can Tapioles es farà un pas inferior que s’haurà de fer servir per incorporar-se a la C-17 en direcció Vic |  SANTI ROMERO

Un veí de Mataró de 55 anys va morir la matinada del 12 de maig, 
cap a les 3h, al carrer Mossèn Castellví, víctima d’un infart. L’home 
havia visitat aquella nit el Rocío, als terrenys de Mas Duran, i circu-
lava en cotxe acompanyat de la seva dona quan va sofrir l’atac de 
cor. Tot i que una ambulància es va desplaçar al lloc dels fets, no va 
ser possible reanimar-lo i els sanitaris només van poder constatar 
que l’home era mort | PA

> Multat per conduir sense carnet
La Policia Local va detenir l’1 de maig un jove de 18 anys per 
conduir un ciclomotor sense llicència. La detenció es produïa el 
primer dia d’entrada en vigor de la reforma del Codi Penal, en la 
que es tipifi ca com a delicte portar un vehicle sense carnet, que 
fi ns ara tenia consideració d’infracció administrativa. Els fets van 
ocórrer al carrer Cadernera, a la urbanització del Bosc d’en Vilaró. 
Els agents locals van localitzar un grup de quatre joves que circu-
laven en ciclomotor sense casc. En ser requerits per la Policia, tres 
dels motoristes van fugir però un no va aconseguir marxar. En la 
identifi cació, els agents van comprovar que el jove, veí de la zona, 
no tenia permís per conduir i, per aquest motiu, el van detenir. El 
jove no té antecedents i per això va quedar en llibertat, tot i que 
haurà de pagar una multa | SD
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Millora de 
l’accés a la C-17 
des del barri de 
Can Sant Joan

En breu es procedirà a col·locar 
una passera per millorar l’accés 
dels vianants a Can Sant Joan des 
de la C-17. Es tracta d’una infraes-
tructura metàl·lica paral·lela al 
pont, que discorre sobre les vies 
del tren. L’actuació forma part 
del Pla del Congost del Besòs, 
que inclou d’altres ja enllestides, 
com la passarel·la sobre el Besòs 
(a l’alçada del Parc de les Aigües) 
i el viaducte sobre les autopistes 
C-33 i C-58, que connecta els 
barris barcelonins de Torre del 
Baró i Vallbona, la urbanització 
de l’antiga carretera de Sabadell 
i la construcció d’un nou pas per 
a vehicles sota la línia ferroviària 
Barcelona - Puigcerdà. 

Silvia Díaz | Redacció

Aquesta és la futura passarel·la  |  PREMSA 
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“La Constitució no dóna 
protagonisme al Senat”

El senador montcadenc Joan Jo-
sep Nuet, d’EUiA, ha estat elegit 
portaveu de l’Entesa Catalana 
de Progrés a les comissions de la 
Cambra Alta d’Administracions 
Públiques i d’Afers Iberoameri-
cans, responsabilitat que ja va 
exercir en l’anterior legislatura. 
Des del desembre del 2006 ocu-
pa l’escó 120 del Senat designat 
pel Parlament de Catalunya, on 
continuarà fi ns a les properes elec-
cions autonòmiques. Ja fa temps 
que viu a cavall entre Montcada 
i Madrid, on va començar a tre-
ballar per al partit abans de ser 
senador. 

-Quina és la funció del Senat?
Bé, hi ha una certa polèmica so-
bre la que n’hauria de fer i la que 
realment desenvolupa. La Consti-
tució li dóna la tasca de Cambra 
territorial i, per tant, hauria de te-
nir funcions relacionades amb les 
comunitats autonòmiques. Però 
com quan es va aprovar la Carta 
Magna, al 1978, l’actual divisió te-

rritorial encara era un projecte, al 
Senat se li va donar una feina pro-
visional que ja dura 30 anys que 
és la segona lectura a les lleis que 
es van al Congrés. Perquè el Se-
nat faci realment el seu paper de 
tractar qüestions territorials, com 
la reforma d’estatuts o les lleis que 
afecten les comunitats, caldria 
modifi car la Constitució. 
-Per això el Congrés continua te-
nint sempre l’última paraula.
Així és, nosaltres repassem les lleis 
que ens arriben des del Congrés 
i discutim les esmenes per tal de 
millorar el text, però la decisió fi -
nal la prenen els diputats.
-Hi ha paralel·lismes entre amb-
dues cambres?
El sistema de funcionament és molt 
similar. Es fan sessions plenàries i 
treballem per comissions. Pel que fa 
al sistema d’elecció dels membres, 
és diferent a la del Congrés. Un 
80% es tria quan es fan eleccions 
generals i la resta de senadors són 
elegits de forma directa pel Parla-
ment, en funció de la representati-
vitat de cada força política. 

-Vostè forma part de l’Entesa Ca-
talana. Quins partits n’hi ha? 
Som 10 senadors del PSC, 4 Es-
querra, 1 ICV i 1 EUiA. Com a 
grup, el nostre referent és el govern 
de la Generalitat, encara que els 
membres tenim llibertat de vot. 
-Quina és la seva tasca com a 
portaveu a dues comissions?
Represento l’Entesa en dos àmbits: 
Administracions Públiques i Afers 
Iberoamericans. La primera co-
missió s’ocupa de la legislació que 

afecta les administracions públi-
ques i tractem qüestions com ara 
el fi nançament dels ajuntaments. 
A la d’Afers Iberoamericans no te-
nim capacitat d’actuació, el paper 
és de control de les polítiques del 
govern en aquest àmbit. 
 -Quan era regidor a Montcada, 
 s’imaginava que arribaria a ser 
mai senador?
 La veritat és que no,  però estic 
molt il·lusionat. M’agrada molt fer 
política i encara tinc corda. 

Pilar Abián | Montcada

Joan Josep Nuet és senador des del desembre del 2006  |  SANTI ROMERO

L’exregidor montcadenc és senador per EUiA des del 2006 

POLÍTICA Refl exió sobre 
el creixement 
urbanístic del 
municipi
Silvia Díaz | Redacció

El reconegut arquitecte Ama-
dor Ferrer, especialista en pla-
nejament a l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, va explicar el 
5 de maig a la Casa de la Vila 
que el creixement de Montca-
da “està dins dels paràmetres 
normals en comparació amb 
altres poblacions similars en 
nombre d’habitants i situació 
geogràfi ca”. Ferrer es va reunir 
amb els membres de la comissió 
de territori del Pla Estratègic de 
Montcada per parlar sobre urba-
nisme i el creixement que en els 
darrers any ha experimentat el 
municipi. 

Ferrer, a la Casa de la Vila  |  ANABEL TORRES
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La direcció, el professorat i 
l’alumnat de batxillerat nocturn 
de l’IES Montserrat Miró han 
participat a diverses mobilitzacions 
perquè el municipi pugui mantenir 
l’any vinent el primer curs del ba-
txillerat nocturn. La lluita, de fet, 
l’estan duent a terme tots els IES 
de Catalunya on s’oferta aquesta 
formació arran la voluntat del De-
partament d’Educació de la Gene-
ralitat d’eliminar-la a 26 dels 46 cen-
tres on s’imparteix. “Volem, si més 
no, que es faci una moratòria al 
respecte i que, entre tots els actors 
implicats poguem consensuar el 
futur de l’ensenyament postobli-
gatori”, ha explicat el cap d’estudis 
de batxillerat nocturn de l’IES 
Mont serrat Miró, Ramon Bacardit. 

Accions. El col·lectiu de l’IES que 
està reclamant el manteniment del 
nocturn, format per professors i 
alumnes, compta amb el suport 
de la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament que està fent gestions 
en defensa de l’oferta formativa. 
Mentrestant, els afectats tenen pre-
vist manifestar-se el 29 de maig 
a Montcada –coincidint amb la 
mobilització convocada per la Pla-

taforma Antiincineració– i estan 
fent una campanya de recollida de 
signatures. El col·lectiu no descarta 
aconseguir el suport dels grups par-
lamentaris i del Síndic de Greuges. 

Perfi l d’estudiant. Actualment hi ha 
una seixantena d’alumnes matricu-
lats a primer i segon de batxillerat 
nocturn a l’IES Montserrat Miró, 
l’únic del municipi que en té des 
de la seva creació, al 1970. El perfi l 
de l’estudiant és majoritàriament 
gent que treballa al matí i vol com-
pletar els seus estudis per millorar 
l’estatus laboral. També hi ha un 
elevat percentatge d’usuaris que 
en el seu dia va tenir difi cultats per 
treure’s l’ESO i ara vol recuperar 
els estudis anant a classe i tenint 
l’estímul constant del professorat, 
una opció que no permet el batxi-
llerat a distància pel qual aposta la 
Generalitat. 
La reestructuració de l’educació 
postobligatòria implica que l’any 
vinent no hi hagi opció de matri-
cular-se a Montcada a primer de 
batxillerat nocturn, tot i que els 
alumnes que ara fan aquest curs 
podran fer segon. En canvi, si al-
gun estudiant ha de repetir primer 
a hores d’ara haurà de marxar a un 
altre centre. 
“Darrera l’actuació de la Gene-
ralitat hi ha l’objectiu d’estalviar 
diners restringint l’oferta públi-
ca de formació postobligatòria i 
afavorir que, en el futur, aquests 
estudis depenguin de centres con-
certats o privats”, opina Bacardit. 

>Societat Èxit de la darrera edició 
de la Fira d’Artesania i 
del Comerç. PÀG. 16

EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA

Mobilització del professorat i l’alumnat per 
mantenir el batxillerat nocturn a Montcada
El Departament d’Educació de la Generalitat vol eliminar l’oferta d’aquesta formació a 26 dels 46 centres de Catalunya on s’imparteix, entre els quals hi ha l’IES M. Miró

Els sorteigs de places 
d’Escola Bressol es fa 
a fi nal de mes   PÀG. 14

Pilar Abián | Redacció

L’IES Montserrat Miró 
és un dels vint centres 
que l’any vinent, a 
priori, no oferirà primer 
de batxillerat nocturn

Més cicles formatius d’Informàtica

L’IES La Ferreria impartirà el curs 
vinent un nou cicle formatiu de 
grau superior d’Administració de 
Sistemes Informàtics. El centre tam-
bé posa en marxa la possibilitat de 
fer algunes assignatures de manera 
semipresencial i impartirà un curs 
de formació ocupacional  sobre ini-
ciació als sistemes informàtics. 
En l’àmbit sanitari, es faran per segon 
any consecutiu, els cicles formatius de 
grau superior d’Higiene Bucodental 
i de Documentació Sanitària, a més 

del cicle formatiu de grau superior 
de pròtesi dental i el de grau mig 
de Cures d’Auxiliar d’Infermeria. 
A la branca d’administració, l’IES 
imparteix un grau mig de Gestió 
Administrativa i un grau superior 
d’Administració i Finances. La  
preinscripció per als graus mitjans 
acaba el 23 de maig i per als cicles 
de grau superior, el termini anirà 
del 26 de maig al 6 de juny. El 13 
de maig, l’IES va oferir una jor-
nada de portes obertes que va ser 
força participativa.

Silvia Díaz | Redacció

L’IES La Ferreria obre el 26 de maig la preinscripció per als estudis de grau superior

Diverses pancartes penjades al centre manifesten l’oposició d’alumnes i professors a la supressió del batxillerat nocturn | SANTI ROMERO

Alumnes en un laboratori de l’IES | ANABEL TORRES
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El Casal de la Gent Gran Casa de la Mina va celebrar del 13 al 17 de 
maig una nova edició de la Setmana de les Arts, una iniciativa que pretén 
mostrar públicament el ventall d’activitats que duen a terme els usuaris 
de l’equipament del Parc de les Aigües. Cada tarda, el centre va acollir 
una demostració artística d’àmbits com la dansa, la poesia o la música. 
Un dels actes més destacats va tenir lloc el 14 de maig, amb l’actuació del 
grup d’haveneres L’Espingari – a la imatge | SD

JOSE M. RUBIO

La Generalitat ha adjudicat a 
l’empresa pública GISA, per 3,7 
milions d’euros, les obres de cons-
trucció de la segona fase de la 
nova escola d’infantil i primària 
–que consisteix a dotar dels espais 
necessaris per als cusos de primer 
a sisè de primària– que es farà a 
Mas Duran.
A fi nal del 2007, Educació va adju-
dicar la primera fase de l’actuació, 
que inclou les aules i serveis per 
als alumnes de P-3, P-4 i P-5. Les 
obres, segons les previsions muni-
cipals, han de començar al juny i 
consistiran en la creació de l’escola 
en una pastilla de terreny de prop 
de 8.000 m2 que aculli dues línies 
educatives (50 places). De tota 

manera, el resultat de la preins-
cripció va mostrar que només una 
desena de famílies està interessada 
a matricular els seus fi lls en el nou 
centre. L’Ajuntament ha confi rmat 
que per al curs vinent només hi 
funcionarà una línia de P-3. El pe-
ríode matriculació tindrà lloc del 9 
a 13 de juny.

Escoles bressol. La Cooperativa 
d’Escoles Bressol de Montcada i 
Reixac s’encarregarà de la gestió 
de la llar d’infants del Camí de la 
Font Freda que, a partir del curs 
vinent, passarà a ser de titulari-
tat municipal. El Consistori ha 
adjudicat el servei per un import 
de 315.800 euros així com les 
obres d’ampliació, en aquest cas 

a l’empresa Corpimo, per un im-
port de 425.000 euros. El centre 
es reformarà per augmentar el 
nombre de places –de 33 es pas-
sarà a 74– i oferir nous serveis. 
Les escoles bressol públiques i con-
certades enguany fan el sorteig de 
les seves pròpies places. Fins ara, 
per adjudicar els llocs disponibles 
a cada centre es feia un únic acte 
públic a l’Ajuntament. El sorteig 
del centenar de places de les llars 
d’infants municipals tindrà lloc el 
28 de maig, a les 10h i el mateix 
dia, a les 11h, es farà el del centre 
concertat Les Tres Bessones (Can 
Sant Joan). El dia 29 (10h) se sor-
tejaran les places de les escoles 
bressol del Camí de la Font Freda 
i de la plaça Lluís Companys. 

Silvia Díaz | Redacció

La Cooperativa d’Escoles Bressol gestionarà la llar d’infants del Font Freda, ara de titularitat pública

OBRES A CENTRES EDUCATIUS

La Generalitat adjudica les obres de 
la segona fase del CEIP de Mas Duran

Xerrades sobre 
cooperació amb 
infants i joves

L’organització Tazumal, amb seu a 
Mas Rampinyo, farà els dies 28 i 30 
de maig xerrades al CEIP El Turó 
en horari escolar per explicar als 
alumnes nocions sobre solidaritat 
i cooperació i també com establir 
relacions d’amistat  amb els infants 
dels municipis de l’Amèrica Central 
agermanats amb Montcada: Nahu-
lingo (El Salvador) i Paz Centro 
(Nicaragua). Tazumal participarà 

el 24 de maig en una gimcana en el 
marc de la festa esportiva del CEIP 
Font Freda. D’altra banda, l’entitat 

va posar en marxa el 17 de maig un 
nou curs de cooperació a la Casa 
de la Vila, que acabarà l’1 de juny.

La majoria dels alumnes del curs de cooperació de Tazumal és gent jove | ELISABETH ANDÚJAR

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

> Setmana de les Arts al Casal de la Mina

Més implicació per part de l’administració i més recursos per tractar i 
investigar l’esquizofrènia van ser dues de les demandes expressades el 
6 de maig a l’Auditori pels assistents a l’acte convocat per l’associació 
de fami liars de persones amb malalties psíquiques Cemoriba. La sessió 
va consistir en la projecció del documental 1% Esquizofrenia, de Julio 
Médem i Ione Fernández, i va comptar amb la participació de la psi-
quiatra Stéphanie Sammut, del Centre de Salut Mental de Cerdanyola. 
L’esquizofrènia la pateix un 1% de la població mundial, apareix majori-
tàriament en l’adolescència i afecta més homes que dones. Contrària-
ment al que es pensa, els esquizofrènics no són més agressius que la 
resta, però aquest desconeixement provoca un rebuig social. “Precisa-
ment, el més important per poder afrontar la situació és l’acceptació 
de la malaltia”, va dir el president de Cemoriba, Dámaso Pérez –amb 
Sammut a la fotografi a | PA

PILAR ABIÁN

> Petició de més recursos per a salut mental
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L’escola referent de Can Sant Joan 
celebra el seu 25è aniversari
El centre organitza un sopar commemoratiu el 30 de maig obert a totes les persones que hi han tingut alguna relació

CEIP EL VIVER

Alumnes del CEIP El Viver van 
representar el número 25 en un 
mosaic gegant el 21 de maig per 
commemorar que l’escola ha arri-
bat al quart de segle. L’acte estava 
emmarcat en la Setmana Cultu-
ral del centre que va començar el 
19 de maig amb una excursió a 
Gualba i que culminarà el 30 de 
maig amb un sopar de germanor 
a la pista de l’escola, al qual es-
tan convidades totes les persones 
majors de 16 anys que han passat 
pel centre en aquests 25 anys, des 
d’exalumnes fi ns a professors, pa-
res i veïns. Després del sopar, que 
començarà a les 21h, s’organitza-
rà un ball. 

En forma. El centre està preparant 
una exposició commemorativa 
amb fotografi es antigues i un nú-
mero especial de la revista esco-
lar. La directora, Conxita Roca, 
considera que l’escola arriba als 
25 anys en plena forma i con-
servant un dels trets que l’han 
defi nit des de la seva fundació, 
“el fort vincle que existeix amb 
el veïnat que continua sentint 
seva l’escola, potser perquè la 
construcció del centre va ser re-
sultat d’una lluita ciutadana”, 
explica. L’escola, acostumada a la 
diversitat cultural des de fa anys, 
afronta amb optimisme el futur.

Laura Grau | Can Sant Joan

Els alumnes del CEIP El Viver van representar un enorme 25 al pati de l’escola per celebrar el 25è aniversari del centre  | SANTI ROMERO

L’Espai Jove Can 
Tauler posa en 
marxa les aules 
d’estudi a la nit

Lliurament 
dels premis de 
matemàtiques
Puig Adam

Fins a l’11 de juny, l’Espai Jove 
Can Tauler (Balmes, 16) ofereix 
el Servei d’aules d’estudi nocturn, 
de 22 a 1h, per tal que els estu-
diants, especialment aquells que 
s’estan preparant per a la Selec-
tivitat –10, 11 i 12 de juny–, es-
tudiïn per als exàmens amb més 
comoditat que a casa. L’horari 
nocturn funciona de dilluns a di-
vendres, però tothom que vulgui 
també pot anar a estudiar a Can 
Tauler a la tarda i fer servir els or-
dinadors habilitats. L’equipament 
ofereix la possibilitat als alumnes 
de reservar les aules si volen fer 
un treball en grup | SD

L’IES Montserrat Miró ha ce-
lebrat la 13a edició del concurs 
matemàtic Puig Adam en què 
han participat alumnes del centre. 
Els guanyadors han estat Albert 
Mir i Martí Gibert Roca –primer 
i segon respectivament en el cicle 
inicial– i Víctor Martínez i Marc 
Castillo en primer i segon lloc del 
segon cicle. Pel que fa al batxille-
rat, el primer premi ha estat per 
Roger Estatuet i el segon per a 
Arnau Busquets. El lliurament de 
premis es va fer el 23 d’abril, amb 
motiu de Sant Jordi | LR

l’entrevista

“És gratifi cant comprovar com els nens creixen, maduren i tiren endavant”

-Com ha canviat l’escola en 
aquests 25 anys?
L’escola és un refl ex de la societat 
i, com ella, ha experimentat molts 
canvis. Abans, el tracte amb les 
famílies era més directe i la gent 
valorava molt la nostra feina. Pel 

que fa als alumnes, crec que estan 
sobreestimulats per la gran quan-
titat d’informació que reben i això 
els difi culta la concentració. També 
tenen problemes amb el control de 
les emocions i els límits.
-Com ha afrontat el centre l’arri-
bada de la nova immigració?
La nostra sempre ha estat una es-
cola acollidora, ja des que van ar-
ribar les primeres famílies gitanes 
de la muntanyeta a la dècada dels 
noranta. Ara, la diferència és que 
tenim nens d’arreu del món. Això 

és un repte i alhora una oportunitat 
per trencar barreres culturals.
-Li agrada la teva professió?
Sí, és la meva vocació. És gratifi -
cant comprovar com els infants 
creixen, maduren i tiren endavant, 
no només els que ho tenen tot a fa-
vor per sortir-se’n, sinó sobretot els 
que ho tenen més complicat.
-Té ganes de jubilar-se? 
La veritat és que és una feina es-
gotadora de la qual és difícil des-
connetar, però hi estic totalment 
enganxada | LG

<<

Remei Ramos
Professora més 
veterana del 
CEIP El Viver

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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La Fira d’Artesania i del Comerç
torna a recuperar el seu esplendor
Una cinquantena de paradistes exposa els seus articles durant un matí al carrer Reixagó

CAN SANT JOAN

Pilar Abián | Can Sant Joan

La 33a edició de la Fira d’Artesania 
i 3a del Comerç a Can Sant Joan 
va confi rmar que aquesta festa po-
pular continua en línia ascendent 
després d’haver estat en crisi fa 
tan sols tres anys. El 18 de maig, 
al llarg del matí, una cinquantena 
de comerços de venda d’articles 
de temporada, de moda i com-
plements va compartir el carrer 
Reixagó amb professionals i afi cio-
nats de l’artesania. Entre aquests, 
alumnes de l’Escola Municipal de 
Talla i Escultura, dirigida pel mes-
tre artesà Luis Barbosa, que van 
mostrar en directe l’elaboració 
de peces escultòriques en fusta. 
Tampoc no van faltar les puntai-
res de Montcada, així com tallers 
de ceramistes arribats d’arreu de 
la província de Barcelona i fi ns i 
tot de França.

Valoracions. “Estem molt con-
tents de la resposta ciutadana”, 
va manifestar Rafael Domínguez, 
president de l’entitat organtizado-
ra, l’Associació de Comerciants de 

Can Sant Joan, tot recordant que 
“després de travessar un moment 
baix, la Fira ha resorgit gràcies al 
comerç i al suport de tot barri”.
Els organitzadors van agrair la 
col·laboració de l’Ajuntament i, 
en especial, de les regidories de 
Comerç i Cultura. Precisament 
el responsable de Comerç, Joan 

Carles Paredes (CiU), va lloar la 
tasca de l’entitat i va manifestar 
que “l’èxit de la Fira respon a 
què és una iniciativa clarament 
popular”. A la matinal van parti-
cipar, a més dels paradistes enti-
tats del municipi i grups com les 
Gitanes de Santa Perpètua i els 
Diables de Can Sant Joan.

El grup de puntaires de Montcada va participar a la Fira de Can Sant Joan | PILAR ABIÁN
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Els serveis de Ginecologia i Tocologia 
es traslladen al CAP Les Indianes
La Xarxa de Centres Cívics posa en marxa activitats amb motiu del Dia de la Salut i les Dones

SALUT

A partir del 26 de maig els serveis 
del PASSIR (Programa d’atenció a 
la salut sexual i reproductiva) que 
es presten al CAP de Montcada es 
traslladaran al CAP Les Indianes. 
Els horaris d’atenció i els profes-
sionals que hi treballen seran els 
mateixos, l’únic que canviarà és la 
ubicació. De fet, actualment algu-
nes sessions grupals, com ara les de 
preparació al part, ja es realitzen al 
nou CAP. Ginecologia, Tocologia i 
Reproducció i sexualitat compten 
amb dos ginecòlegs, dues llevado-
res i dues auxiliars de clínica. 

Espai cedit. Amb el trasllat d’aquests 
serveis, s’allibera un espai que 
l’INSS (Institut Nacional de la 
Seguretat Social) havia cedit tem-
poralment a l’Institut Català de 
la Salut per a l’atenció sanitària. 
“Tot i que les consultes es tras-
lladin al nou CAP, les usuàries 
podran igualment concertar 
visita de manera presencial al 
del centre i també es podran 
fer allà les analítiques corres-
ponents”, ha explicat el coordi-
nador dels dos CAP del munici-
pi, Miquel Barbany. 
Les usuàries que tenen cita progra-

mada a partir de la data del trasllat 
del PASSIR rebran una carta infor-
mativa sobre el canvi d’ubicació.

Salut i Dones. Amb motiu del Dia 
Internacional per a la Salut de les 
Dones, que ofi cialment és el 28 de 
maig, la Xarxa de centres cívics 
de Montcada organitza tota una 
setmana dedicada a aquest esdeve-
niment, del 27 de maig al 3 juny. 
Els actes tindran lloc als centres 
cívics, la Casa de la Vila i l’Escola 
d’Adults i consisteixen en diversos 
cinefòrums, tallers sobre afectivitat 
i sexualitat i diverses xerrades.Els serveis d’atenció a la dona es traslladen al CAP Les Indianes | PILAR ABIÁN

Pilar Abián | Redacció

Les vuit homenatjades a l’acte de reconeixement amb les autoritats municipals fet a l’Auditori el passat 7 de maig |  RAFA JIMÉNEZ

Felisa Miranda, Mercedes López, 
Lolita Díaz, Rosa Fornieles, M. 
Dolores García, Dolores Resina, 
Justi Requena i Eulàlia Martínez 
són vuit dones de Montcada que 
van participar en una tancada en 
suport a les reivindicacions dels 
treballadors de Motor Ibèrica, al 
1976. Actes com aquell van donar 
impuls a les noves generacions de 
sindicalistes, en un moment his-
tòric complicat, donat que encara 
no s’havia produït el canvi cap a 

la democràcia. 32 anys després, 
l’Ajuntament ha reconegut la par-
ticipació d’aquestes dones amb 
un acte, celebrat el 7 de maig a 
l’Auditori, durant el qual es va 
projectar un audiovisual amb testi-
monis d’algunes participants en la 
protesta. L’homenatge va comptar 
amb la presència de l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), l’exalcalde 
Josep M. Campos, la regidora de 
Dona i Igualtat, M. Teresa Gallego 
(PSC), i la cap del Servei d’Igualtat 
de la Generalitat, Raquel Saco.

Rafa Jiménez | Montcada

Homenatge a defensores 
dels drets laborals
Vuit montcadenques van participar en una tancada fa 30 anys
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> L’OMIC amplia l’horari d’atenció al públic
L’Ofi cina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) ha ampliat l’ho-
rari d’atenció al públic i ara obre durant 35 hores a la setmana en comp-
tes de 20. El servei, instal·lat a la Casa de la Vila, atén de 10 a 13h i de 
15 a 19h, els dilluns i de 8 a 15h, de dimarts a divendres. A l’agost, 
romandrà tancat | SD

Endansa ja té un club de ball esportiu

Tot i que només fa quatre mesos que 
es va formar ofi cialment, Endansa ja 
estava en funcionament des de feia 
tres anys. El nom escollit pel nou club 
va ser Endansa, en honor a l’escola de 
ball amb el mateix nom que dirigeixen 
Carles Cirera –que n’és el president 
de la nova entitat– i Eva Nieto.
En un primer moment, el club de 
ball es va formar per pertànyer a 
l’Associació Espanyola de Balls Es-
portiu i Competició i a la UCBEC 
(Unió de clubs de balls esportius 
de Catalunya) però, segons Cicera, 
“vam crear l’entitat per potenciar la 
participació de les parelles perquè 
aconseguissin la màxima categoria 
estatal i captar un gran nombre de 
parelles que volguessin fer balls de 
saló social per passar-ho bé i co-
nèixer gent”.
Actualment, 38 parelles formen 
part del club. Concretament, 21 
estan en competició i aquest mes 
de maig, una d’elles, la formada 
per Sergi Vega i Neus Mestres, ha 
obtingut bons resultats en el Cam-

pionat d’Espanya de llatins, que va 
tenir lloc els dies 9 i 10 de maig  a 
Guadalajara. Altres 17 parelles prac-
tiquen dife rents balls de saló amb la 
fi nalitat de divertir-se i passar una 
bona estona.
Endansa, que disposa d’una junta 
directiva jove i fresca, ha estat un 
èxit total entre tots els socis que el 
formen. L’única condició ofi cial per 

formar part del grup és ser alumne de 
l’escola Endansa. Altres dos requisits 
tenen a veure amb la motivació: la 
passió pel ball i les ganes de passar-
ho molt bé.

Tres de les parelles que formen part del club de ball esportiu | ENDANSA

Un total de 38 parelles gaudeixen de la passió per la dansa dins del món de la competició

> Gent que es mou  Sílvia Torres | Redacció

Club de ball esportiu Endansa

  més informació
   Escola de Dansa Eva Nieto
    Carrer Doctor Buxó, 20-26
    Telèfon: 935 724 252

L’entitat local Aserm, formada per persones 
d’origen equatorià, va celebrar el 18 de maig 
el Dia de la Mare Equatoriana, al CEIP Reixac. 
Durant la jornada, els participants van gaudir 
de menjar típic del país i d’un grup folclòric. A 
l’acte es va escollir la mare símbol, un reconei-
xement que enguany ha recaigut en Sonia Ga-
marra Montiel (a la imatge). L’Aserm celebrarà 
el Dia del Pare Equatorià el 15 de juny | SD

> L’Aserm escull la seva ‘mare símbol’

JOHN PÉREZ

PEDRO CABALLERO

Un miler de persones, segons la FECAC –entitat organitzadora– va participar 
a l’edició 2008 del Rocío, que va tenir lloc del 8 al 12 de maig a Mas Duran. 
La pluja que va caure la majoria de dies va fer disminuir l’assistència de pú-
blic però no  va alterar el programa d’activitats, que es va desenvolupar se-
gons el calendari previst. L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i els regidors 
Joan Maresma (CiU) i Carles Guijarro (PSC) van participar al Rocío | SD

> La pluja afecta la participació al Rocío
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>Agenda

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

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

més informació: www.montcada.cat

23 l divendres
Teatre. III Mostra de Teatre als Instituts. 
Déu, de Woody Allen, a càrrec dels 
alumnes de teatre de l’IES Montserrat 
Miró. Hora: 12h i 20h. Lloc: Auditori.

24 l dissabte
Cursa. III Pedalada infantil no competiti-
va per als alumnes del CEIP Font Freda. 
Hora: 16.45h. Lloc: CEIP Font Freda. 
Organitza: AMPA del centre.

25 l diumenge
Visita. De l’exposició Cents anys de Pa-
lau. Hora: 10.30h. Lloc: Plaça Espanya 
(torres venecianes). Organitza: Funda-
ció Cultural Montcada.

Teatre familiar. En Patufet, del Centre de 
Titelles de Lleida. Hora: 12h. Lloc: Audi-
tori Municipal. Preu: 3.50 euros.

27 l dimarts
Cinefòrum. Las mujeres de verdad 
tienen curvas, de Patricia Cardoso. 
Hora:19h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

Teatre. Aula oberta del curs d’inter pre ta-
ció teatral amb l’obra L’oncle Vània, de 
Thèkhov. Hora: 20h. Lloc: Auditori.

28 l dimecres
Presentació. De la Fundació Joan Cape-
lla. Hora: 13.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

Xerrada. Sobre la salut de les dones. 
Hora: 18h. Lloc: Sala institucional de la 
Casa de la Vila.

Xerrada. Les relacions familiars: els di-
ferents estats emocionals dels adoles-
cents. Hora: 19h. Lloc: IES La Ferreria.

Xerrada. Sobre la situació actual de la 
fàbrica Lafarge i la proposta de trasllat. 
Hora: 20h. Lloc: Abi. Organitzat: Grup 
de Medi Ambient-Ecologistes en Acció.

29 l dijous
Música. Aula oberta de música, gui-
tarra, cant i teclat (fi  dels cursos de la 
Regidoria de Cultura). Hora: 20h. Lloc: 
Auditori.

Cinema. La mujer invisible, d’Edward 
Sutherland. Hora: 17h. Lloc: Casal Gent 
Gran Casa de la Mina.

Exposició. Dones grans, grans dones. 
Lloc: Casal Gent Gran Casa de la Mina.

30 l divendres
Futbol sala. 5a Jornada del Mundialet 
de la Ribera. Hora: 17.30h. Lloc: pista 
de la plaça de la Ribera.  

Hora del conte. Contes menuts, a càrrec 
de Carles Alcoberro. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca de Can Sant Joan.

Concurs. I Concurs cívic ocellaire. Hora: 
17h. Lloc: Davant del Centre Cívic La Ri-
bera. També dissabte 31.

Cinema. La comunidad del anillo, dins 
les nits temàtiques El señor de los anillos. 
Hora: 17h. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 
També dissabte, a les 22h.

Música. Festival Urban Veus. Concerts de 
Nour (Aràbic Rock) i Kayo Malayo (Reggae/
ska). Hora: 22h. Lloc: Plaça de l’Església. 
Organitza: Montcada Ràdio i La Veu.

31 l dissabte
Visita. A les rodalies de l’Església Mare 
de Déu de la Mercè. Hora: 11h. Lloc: 
Sortida del metro Drassanes. Organitza: 
Fundació Cultural. 

Música. Festival Urban Veus. Concerts de 
dels Rumba TaRumba, Don Hamaca, Los 
confusos del tablao i Fusione. Hora: 22h. 
Lloc: Plaça de l’Església.

1 l diumenge
Teatre. Itinerari de paraules, amb 
Montserrat Carulla. Hora: 19h. Lloc: Au-
ditori. Preu: 6 euros.

Música. Festival Urban Veus. Concerts de 
de Pantanito i La Pegatina. Hora: 20h. Lloc: 
Plaça de l’Església.

2 l dilluns
Exposició. De treballs de marqueteria de 
Teresa Dulcet. Lloc: Fundació Cultural 
Montcada (Major, 47). Organitza: Esplai 
per a la dona. Fins al 6 de juny.

3 l dimarts
Exposició. Dels cursos de dibuix i pin-
tura. Lloc: Casa de la Vila. Fins al 15 de 
juny.

Cinema. Anita no pierde el tren, de Ven-
tura Pons. Hora: 15.30h. Lloc: Centre 
de Formació Permanent d’Adults.

Cinema. Solas, de Benito Zambrano.
Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina.

Urban Veus. Fusió festival
Del 30 de maig a l’1 de juny, a la  plaça de l’Església 

TEATRE FAMILIAR
EN PATUFET
Centre de Titelles de Lleida
25 de maig, a les 12h
Preu: 3.50 euros

EXPOSICIÓ 
VISIONS DE CUBA
Del pintor Pedro G. Ballesta 
i el fotògraf Gerardo Cárdenas
Fins al 15 de juny

TEATRE
ITINERARI DE PARAULES
amb Montserrat Carulla
1 de juny, a les 19h
Preu: 6 euros

Exposició dels
tallers infantils d’art 

Fins a l’1 de juny

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

23 24 25

30 24 127 28 2926

53 1 513

Vila Pardo Pardo

Duran Vila VilaV.Nieto J.Relat RivasE.Relat

RivasE.Relat V.Nieto J.RelatGuix

Farmàciesmaig

31

2 4 6
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>La bústia del lector >Editorial
La Veu.cat
Les noves tecnologies estan 
canviant la manera de rela-
cionar-nos i també la d’infor-
mar-nos. Cada cop són més 
les persones que segueixen 
l’actualitat a través d’Internet, 
que avui dia esdevé un canal 
marcat per la immediatesa, 
motiu pel qual els mitjans 
també estan oferint els seus 
continguts per aquesta via. 
La Veu, un periòdic consoli-
dat en format paper, no pot 
quedar al marge dels aven-
ços tecnològics i de la nova 
realitat social, motiu pel qual 
afronta el repte d’estrenar el 
seu propi portal amb la vo-
luntat d’oferir a diari les no-
tícies d’àmbit municipal, que 
després seran igualment im-
preses en paper. 
No obstant això, el web no es 
limitarà a presentar els contin-
guts informatius del butlletí, 
sinó que aquests aniran com-
plementats amb fotografi es, 
documents sonors i videos. 
Laveu.cat neix, per tant, com 
un nou mitjà prenent el relleu 
del que durant l’últim any ha 
estat fent montcadaradio.com. 
A partir d’ara el butlletí i l’emis-
sora municipal unifi quen les 
seves potencialitats en un 
portal comú amb l’objectiu de 
ser l’autèntic referent comuni-
catiu a l’àmbit local.
Actualitzar la pàgina a diari i 
oferir un bon producte impli-
carà un esforç afegit per a la 
redacció, però és un projecte 
il·lusionador per a nosaltres. Hi 
haurà, a més, la possibilitat que 
la ciutadania dinamitzi el web i, 
de retruc, la pròpia publicació 
enviant fotografi es i videos. Així 
que esperem que, entre tots, 
laveu.cat sigui com ho és La 
Veu, un mitjà cohesionador i 
distintiu del municipi.

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 491. Direcció: Pilar Abián. Redacció: Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Silvia Díaz, Laura Grau, Rafa Jiménez, César Sánchez, Núria Sánchez. Fotografi a: Santi Romero. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català 
(SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Disseny: Martí Riba. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: C. GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan José Perona. 
Consell d’Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 

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

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

El proper número, el 6 de juny

el clic

Un bloc de pisos elimina una emblemàtica vista de l’Església

Una de les estampes més popu-
lars de Montcada és la que formen 
el campanar i el rellotge de l’Esglé-
sia de Santa Engràcia i una de les 
visions més maques, al meu parer, 
és la que s’obté des del pont de La 
Salle, en direcció el centre. Malau-
radament, la construcció d’un bloc 
de pisos just al davant del temple 
ens està eclipsant, mica en mica, 
aquesta imatge tan característica 
del nostre municipi.

BC | PLA D’EN COLL

laveu@montcada.org

M’agradaria saber quin és el criteri que es fa servir per decidir si una 
carta es publica o no a La Veu M. Comes I Montcada
Un dels principals requisits és que les cartes siguin respectuoses 
amb persones i institucions. Un cop arriben a l’OAC o a la redacció 
via email, els escrits es registren i es publiquen per ordre d’entra-
da. No obstant això, tenen preferència les cartes de rèplica o bé les 
que són d’estricta actualitat. També donem prioritat a les persones 
que escriuen per primera vegada. Quan un mateix lector o entitat 
signa diversos escrits se’n publicaran un màxim de quatre a l’any 
amb un interval de tres mesos entre un i l’altre. Aquests són al-
guns dels criteris que fem servir, encara que n’hi ha d’altres que 
apareixen al Llibre d’estil de la publicació i es poden consultar al 
web montcada.cat  | Pilar Abián, directora de La Veu

IES M. Miró
Fa tres anys que la Generalitat (res-
ponsable de la construcció dels IES) 
va anunciar que el Montserrat Miró 
s’havia de construir de nou, ja que te-
nint en compte l’estat i les mancances 
estructurals del centre, era inviable 
rehabilitar-lo, per allò de “val més el 
farciment que el gall”. 
Com ja se sap, els IES es cons trueixen 
en terrenys municipals cedits pels 
consistoris. L’Ajuntament de Montca-
da i Reixac havia de trobar uns ter-
renys d’entre 8.500 i 10.000 m2. De 
les opcions proposades, la de les pis-
tes d’atletisme va ser descartada per 
l’Ajuntament adduint que la superfí-
cie era insufi cient: 6.000 m2 aprox., 
ens van dir. Les altres opcions eren 
Mas Duran (descartada per la Gene-
ralitat perquè molt a la vora hi ha un 
IES en el terme municipal de Ripollet) 
i l’antic camp de futbol (només viable 
a llarg termini). Però fa un parell de 
mesos es va descobrir que les pistes 
ocupen més de 9.000 m2, superfície 
idònia. Immediatament, l’Ajuntament 
va resoldre cedir aquest espai per a la 
construcció del nou institut. 
Nosaltres ho celebrem, tot i que la-
mentem els tres anys de retard. Tenint 
en compte la falta d’espais munici-
pals i el dret inqüestionable de poder 
disposar al més aviat possible d’unes 
instal·lacions dignes i segures per a 
una bona pràctica acadèmica, consi-
derem que l’opció de les pistes és la 
més adequada.

Comissió de seguiment d’obres 
del Consell Escolar IES M. Miró

Montcada Nova 

Bachillerato nocturno
La supresión total del nocturno era un 
globo sonda. Posteriormente, se con-
ceden unas migajas, se divide al profe-
sorado y se queda como un ‘Govern’ di-
alogante. Centrémonos. La educación, 
¿La enseñanza de nuestros jóvenes es 

un negocio?, ¿un servicio la sociedad? 
Si la respuesta es un negocio suprimá-
moslo. Si, por el contrario, elegimos 
un servicio a… debemos pensar que la 
supresión del bachillerato nocturno es 
una auténtica aberración. Como siem-
pre, perjudica a las familias más desfa-
vorecidas e indica un desconocimiento 
total de la mecánica de los estudios de 
nocturno actuales.
Los alumnos no se matriculan de cursos 
sino de créditos, con lo cual pueden te-
ner partes de cursos aprobadas. A ellos 
se les dijo que en el curso 2008-2009 
podrían continuar sus estudios matri-
culándose de otros créditos o del resto. 
Si ahora desapareciera primero de bac-
hillerato o todo el bachillerato nocturno 
¿qué pueden hacer nuestros jóvenes?, 
¿quién les ha engañado? Por último, 
felicitar al Molt Honorable José Montilla 
por haber tenido la suerte de nacer hace 
unos años y haber podido compaginar 
estudios y trabajo.

Avelino Fos
Montcada

Mucha contaminación
No tenemos bastante con la contamina-
ción ambiental –los datos dicen que es-
tamos entre los cuatros pueblos euro peos 
con más contaminación–, es un honor 
para los mandatarios de este pueblo te-
ner el mérito que los niños de Montcada 
son los que respiran el peor aire de Eu-
ropa. No tenemos bastante con dos ríos 
contaminados, Ripoll y Besós (por favor 
César diles a los de medio ambiente que 
no se gasten tanto dinero en comprar pa-
tos para hacernos creer lo salubres están; 
¿no saben que estos animales no duran 
más de cuatro días? Ya no quedan patos 
en Catalunya, cómprenlos de plástico, 
adornan igual y no morirán nunca). 
No tenemos bastante con tener autopis-
tas y carreteras supercontaminates que 
nos atraviesan, AP-7,C17, C58... donde 
pasan miles de coches cada hora, a toda 
velocidad (porque claro, como Montcada 

no es extraradio de Barcelona, no se les 
prohibe pasar de 80 km/hora...), trenes 
que pasan a la velocidad que quieren, 
con el ruido que provocan.
Pues si con todo ello no tenemos bas-
tante, ahora hay unos días al año en los 
que a los señoritos de la F1 les da por 
pasar en helicóptero por encima de nu-
estro pueblo desde las 7 de la mañana, 
sin dejar dormir ni descansar a nadie... 
no hay más pueblos por donde pasar, ni 
nadie del Consistorio se ha preocupado 
por decirles que vuelen un poco más 
alto, que el domingo es el único día que 
los vecinos de este pueblo no tienen tan-
ta contaminación ambiental ni acústica, 
y pueden descansar un poco... Además, 
como algún helicóptero esté tripulado 
por el piloto del Rajoy y la “Espe”, no 
quiero ni pensar si nos cae encima...

JM
Montcada 

Discriminación sexual
A pesar de estar en pleno siglo XXI y 
formar parte de un país con una Cons-
titución que reconoce la plena igualdad 
entre ciudadanos, tengo que denun-
ciar tristemente que la discriminación 
por motivo sexual en el ámbito laboral 
existe. Soy homosexual y trabajaba en 
Nissan Motor Ibérica, en Zona Franca, 
desde 1976, como camarero en la sec-
ción de comedores. Nunca había tenido 
problema alguno, al contrario, siempre 
me he sentido muy querido por mis 
compañeros y los directivos de la fi rma. 
Puedo decir sin rubor que durante todos 
estos años lo he dado todo por la em-
presa y lo he hecho con gusto porque, 
como digo, el trato ha sido excelente. 
Ahora, sin embargo, no puedo decir lo 
mismo. En el mes de marzo, el encarga-
do y el Comité de empresa se reunieron 
conmigo para decirme que no podría 
entrar en algunos espacios del come-
dor porque a un nuevo directivo no le 
gusta “mi forma de ser”, un eufemismo 
para decir que no le gusto porque soy 

homosexual. Fue el principio del fi nal. A 
fecha de hoy ya no trabajo en la empre-
sa, me han indemnizado para que me 
vaya. Es difícil defi nir en pocas palabras 
cómo me siento pero, con el riesgo de 
quedarme corto, diría que: triste, hun-
dido, indignado, pisoteado, menospre-
ciado, insultado, discriminado, ningu-
neado… Podría seguir, pero, en lugar 
de lamentarme, he decidido denunciar 
el caso públicamente y, si es necesario, 
por vía judicial. Espero que mi ejemplo 
sirva para evitar otros casos como el mío 
en el futuro e invito a quien sea víctima 
de estos abusos a hacer lo mismo. 

Francisco García
Montcada

14 d’abril de 1931
Sóc una persona gran, un de tants exi-
liats del franquisme, que viu a França, 
a Carcassonne, però molt informat del 
que passa al meu país, Catalunya, i 
al meu poble, Montcada i Reixac, del 
que rebo cada quinze dies La Veu. Vull 
recordar que fa poc s’ha celebrat l’ani-
versari de la proclamació de la segona 
república espanyola (fa 77 anys). La 
jove república insultada? Des de bon 
principi, per la pujada al poder de les 
dretes reaccionàries l’any 1933, fou 
una vegada més salvada pel triomf 
del Front Popular, el 16 de febrer de 
1936. Però els militars africanistes 
no van voler acceptar el resultat (eren 
militars que van accedir ràpidament, 
i en poc temps, per la guerra del Mar-
roc). L’Església, la més reaccionaria 
del món catòlic occidental, no va ac-
ceptar mai el joc de la democràcia 
acabant amb la República, després 
de tres anys de guerra amb l’ajuda de 
Hitler, Mussolini i Salazar. Els morts de 
la guerra d’Espanya foren els primers de 
la segona guerra mundial. No ho obli-
darem mai! Visca la República i la 
Democràcia!

Lluís Pedrola i Àngela
Carcassonne (França)
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>Cultura L’establiment de 
Manolo Flores 
ja és història. PÀG. 24

Montserrat Carulla 
actuarà a l’Auditori l’1 
de juny. PÀG.  22

L’editorial Efadós editarà un 
volum sobre Montcada i Reixac 
dins la col·lecció L’Abans, que 
té per objecte difondre el passat 
immediat dels pobles i ciutats 
de Catalunya per mitjà de les 
imatges i de la transcripció de la 
història oral. El responsable de 
recollir el material fotogràfi c que 
s’inclourà al volum i contextua-
litzar les imatges és l’historiador 
montcadenc Jaume Alcázar, que 
compta amb un consell assessor 
format per representants de la 
Fundació Cultural Montcada 
(Núria Cervera, Joan Bertrán, 
Jaume Cunill, Martí Centelles, 
Miquel Capella i Antoni Orihue la), 
de l’Agrupació Fotogràfi ca (Òs-
car Barcons, Cosme Oriol i An-
gel Henares), a més d’Elisa Rie-
ra i Fidel Casajoana. Per part de 
l’Ajuntament, que dóna suport a 
la iniciativa, hi ha el periodista 
Angel Luis Acín.

El llibre pretén ser un àlbum fa-
miliar de Montcada entre fi nal 
del segle XIX i l’any 1975. Jaume 
Alcázar ha fet una crida entre els 
montcadens “perquè aportin 

fotografi es, no només de car-
rers i paisatges de Montcada, 
sinó també de festes i tradici-
ons”. La recollida del material 
gràfi c es farà tots els dilluns, a 
partir del 26 de maig, a la sala 
d’entitats de la Casa de la Vila, 
de 16h a 19h.  L’editorial s’ocu-
parà de copiar les imatges –que 
poden ser en paper o negatius– 
en qualitat digital i retornar-les 
al cap d’una setmana en perfecte 
estat. Les fotos que es publiquin 
aniran acompanyades d’un peu 
de foto on constarà una explica-
ció i el nom del particular que 
les ha cedit. 

PROJECTE

El projecte el coordina l’historiador montcadenc Jaume Alcázar sota la direcció de l’editorial catalana Efadós

El Consell assessor del llibre sobre Montcada, format per representants del món cultural local, posa davant de la Casa de la Vila | SANTI ROMERO

Un llibre mostrarà imatges inèdites 
de Montcada dels segles XIX i XX
Pilar Abián | Montcada

La recollida de material 
fotogràfi c es farà els 
dilluns,  de 16 a 19h, a 
la sala d’entitats de la 
Casa de la Vila

La Fundació 
Joan Capella es 
constituirà el 
28 de maig
El 28 de maig tindrà lloc l’acte de 
constitució ofi cial de la Fundació 
Joan Capella a la Casa de la Vila. 
Els membres del Patronat pren-
dran possessió dels seus càrrecs 
davant de notari i tindrà lloc la 
primera reunió de l’organisme on 
es discutiran les línies de treball a 
seguir. Els patrons de la Fundació 
seran l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), el cap del 
Departament de Cultura, Jordi 
Perarnau, la vídua de Joan Ca-
pella, Pilar Quintana, i el fi ll del 
matrimoni, Marc Capella. Com a 
representants del món cultural es-
taran José Corredor-Matheos i Jo-
sep M.Cadena i com a exponents 
de la societat montcadenca, Pere 
Carbonell i Jorge Gómez. 
A les 13.30h tindrà lloc l’acte pú-
blic de presentació de la Fundació 
a la sala institucional de la Casa 
de la Vila. L’organisme, que ja 
funcio na des del 2006 de manera 
informal, vetllarà per la conserva-
ció i difusió de l’obra de l’artista 
montcadenc, desaparegut l’octu-
bre del 2005 | LG

‘Autoretrat meditant’, de J.Capella | FC

Una col·lecció de luxe en 42 fascicles
El llibre històric sobre Montcada 
sor tirà a la llum a fi nal d’octubre 
en forma de 42 fascicles col-
leccionables que es podran com-
prar setmanalment als quioscos, 
papereries i llibreries del municipi. 
El títol del volum serà L’Abans. Re-
cull gràfi c de Montcada i Reixac. La 
directora de la col·lecció L’Abans, 
Roser Arís, ha destacat que el llibre 
no només es nodrirà de fotogra fi es 
d’arxius públics, sinó també de 
material gràfi c de particulars, “per 
la qual cosa es podran localitzar 
imatges inèdites d’esdeveniments 

que potser mai no han estat il-
lustrats gràfi cament”. El volum 
estarà ordenat per temàtiques, 
des de la vessant social (entitats, 
esports i lleure) i productiva (indús-
tria, comerç i ofi cis tradicionals) fi ns 
a la festiva (diades i celebracions) i 
l’arquitectònica (carrers, places, 
edifi cis i indrets). Segons Arís, “els 
fets s’expliquen tenint en compte 
el context històric i amb una visió 
més antropològica que política”. 
Es pretén aconseguir un fons de 
2.000 fotos, de les quals es pu-
blicaran al voltant de 600 | LG

L’apunt
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ENTREVISTA AMB MONTSERRAT CARULLA

Tots els concerts de música urbana són gratuïts i tindran lloc a la plaça de l’Església

El Festival Urban Veus, que es 
va anul·lar per Festa Major a 
causa de la pluja, ja té noves da-
tes i nou escenari: del 30 de maig 
a l’1 de juny a la plaça de l’Esglé-
sia. L’aràbic rock de Nour i el so 
contundent reggae-ska de Kayo 
Malayo seran els encarregats 
d’obrir el festival, organitzat per 
Montcada Comunicació, el di-
vendres a les 22h. Dissabte 31, a 
la mateixa hora, els sons mestis-
sos seran els protagonistes amb 
l’actua ció dels RumbaTaRum-
ba, que suposa el retorn als esce-
naris de dos components de Los 
Manolos, Toni Pelegrí i Ramon 
Grau. El cartell del dia es com-
pletarà amb la rumba afrollatina 

de Don Hamaca i Los confusos 
del tablao i el millor rap-hip-hop 
de Fusione, que acaba de publi-
car nou disc amb BarnaVox. La 
rumba més divertida de Panta-

nito, que presentarà el seu nou 
disc i el so urbà de La Pegatina 
seran els concerts que clouran el 
festival diumenge, 1 de juny, a 
partir de les 20h.

Laura Grau | Redacció

Montserrat Carulla és una de les actrius més reconegudes a tot l’estat | ENTRESÒL

L’actriu Montserrat Carulla 
(Barcelona, 1930) porta a l’Audi-
tori de Montcada el proper 1 de 
juny (19h) l’espectacle Itinerari de 
paraules, una lectura de contes i 
poemes de la literatura catalana 
i espanyola. Un espectacle sobri 
on el públic s’ha de deixar endur 
per les paraules.
-Com neix aquest muntatge?
Va ser un encàrrec que Caixafò-
rum em va fer a mitjan de l’any 
passat. La resposta va ser tan 
bona que vaig decidir continuar 
fent-lo incorporant alguns autors 
que m’agraden com Isabel Cla-
ra-Simó, Maria Mercè Marçal, 
Quim Monzó i Sergi Pàmies, en-
tre d’altres. El vaig canviar una 

mica per fer-lo més assequible i 
connectar al màxim amb el pú-
blic. També hi ha poemes de Mi-
quel Martí i Pol i Joan Margarit.
-Es tracta d’un recital literari?
Els textos els llegeixo, no els 
interpreto. Els hi dono sentit i 
els faig comprensibles perquè el 
meu objectiu és arribar al públic. 
En una època en què la imatge 
ho domina tot i ens resta la ca-
pacitat de pensar, jo reivindico el 
valor de les paraules. 
-Com és la posada en escena?
Molt sòbria i sense acompanya-
ment musical. Només hi ha un 
faristol, una butaca, una taula i 
un tamboret. Vull crear un clima 
íntim i sense artifi cis en el que 
pugui sorgir la màgia del teatre.

-Què li agrada més fer, teatre, 
cinema o televisió?
Els actors sempre diem que el tea-
tre, però el que realment m’agra-
da és combinar-lo amb el cinema 
i la televisió. No és bo quedar-se 
amb un sol aspecte de la profes-
sió. Així també trenques la mono-
tonia i coneixes gent nova.
-Quin és el seu pròxim projecte?
A partir de l’octubre tornaré a 
fer Coral romput, de Joan Ollé, so-
bre el poema de Vicent Andrés 
Estellés. L’espectacle, estrenat al 
Teatre Lliure,va tenir tan d’èxit 
que es tornarà a repetir, fet que 
m’ha privat d’engegar altres pro-
jectes, però igualment estic con-
tenta perquè el poema d’Estellés 
és una meravella.

Laura Grau | Montcada

“En una època en què la imatge ho 
domina tot, jo reivindico la paraula”
L’actriu porta a l’Auditori Municipal l’espectacle ‘Itinerari de paraules’ el diumenge 1 de juny

El Festival Urban Veus tindrà lloc 
del 30 de maig a l’1 de juny

Ramon Grau, Pantanito, Lluís Maldonado, director de Montcada Comunicació, i R. Sierra | S.DÍAZ

El grup montcadenc Ocumé ha aconseguit crear un espectacle de gran qualitat | SILVIA DÍAZ

Èxit d’Ocumé a Ripollet
Els temes Simply the best, de Mike 
Chapman, Veneno en la piel, de Ra-
dio Futura, Refl exes d’ignorància, de 
Manu Guix, i It’s my life, de Bon Jovi, 
són les quatre cançons que Ocumé 
ha incorporat al seu espectacle. El 
16 de maig, la formació montca-
denca a capella va presentar el nou 
muntatge al Teatre Auditori de 

Ripollet. La conjunció de les veus 
dels sis integrants de la formació 
–Dani i Xavier Munuera, M. Josep 
Obis, Robert Gargallo, Francesca 
Patiño i Alícia Rodríguez–, combi-
nada amb moments d’humor, van 
conquistar les més de 200 perso-
nes presents al concert, inclòs a 
la programació que gestiona una 
associa ció d’espectadors.

Silvia Díaz | Ripollet
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TALLERS

Els alumnes dels tallers d’art in-
fantil de la Regidoria de Cultura 
exposaran els treballs que han 
fet durant el curs 2007-8 a la sala 
d’exposicions de la Casa de la 
Vila fi ns l’1 de juny. Les edats 
dels nens que hi participen oscil-
len entre els 5 i els 11 anys. El 
grup de 12 a 17 anys exposarà 
amb els alumnes dels cursos de 
pintura d’adults a partir del 3 de 
juny, també a la Casa de la Vila, 
amb el títol Mira amunt. Les expo-
sicions són la cloenda dels cursos 
d’expressió plàstica de la Regido-
ria de Cultura, en els quals han 
participat 85 alumnes. 
Pel que fa al curs d’interpretació 
teatral, amb 11 alumnes, l’Audi-

tori acollirà el 27 de maig (20h) 
una aula oberta amb escenes de 
L’oncle Vània de Thèkhov. El 29 de 
maig els alumnes dels cursos de 

guitarra espanyola, cant i teclat fa-
ran una demostració del que han 
treballat durant el curs també a 
l’Auditori (20h).

La Casa de la Vila acull les mostres 
de fi  de curs dels cursos de pintura
Els alumnes dels cursos de teatre, guitarra, cant i teclat faran demostracions a l’Auditori

Dos artistes donen la seva 
visió de la capital cubana

Gómez ultima una de les obres de la mostra. Al costat, un autoretrat de Cárdenas | LAURA GRAU

La sala d’exposicions de la Casa de la Vila acull treballs dels tallers d’art infantils | LAURA GRAU

PINTURA I FOTOGRAFIA

Laura Grau | Montcada

Pedro G. Ballesta i Gerardo Cárdenas fan un tàndem artístic

El Sikkim i fotos clàssiques a l’Afotmir

L’Havana i la seva gent són les 
protagonistes de l’exposició que 
es podrà veure a l’Auditori fi ns 
al 15 de juny. La mostra inclou 
una quinzena d’olis i collagges 
del pintor montcadenc Pedro 
Gómez Ballesta i la mateixa 
quantitat de fotografi es del cubà 
Gerardo Cárdenas. Gómez Ba-
llesta es declara un “romàntic 
de Cuba” on va viatjar l’estiu 
del 2006 i on va conèixer Cár-
denas, amb qui va establir una 
relació d’amistat que ha donat 
com a resultat l’exposició.

Visions. Les fotos de l’autor 
cubà refl ecteixen moments de 
la vida quotidiana a L’Havana i 

dels rostres dels seus habitants.  
Per la seva banda, el pintor 
montcadenc dóna la seva vi-
sió de la ciutat, amb predomi-
ni del paisatge urbà. També hi 
ha obres sobre Trinitat i alguns 
pobles dels voltants. La mostra 
viatjarà a L’Havana l’estiu del 
2009. El públic que la visiti pot 
endinsar-se en l’ambient ha-
vaner gràcies al mun tatge de 
fotografi es que es projecta a la 
sala, realitzat per la jove Sílvia 
Gómez –fi lla de l’artista. Tam-
bé es reprodueix parcialment el 
popular bar-restaurant de l’Ha-
vana La Bodeguita del Medio. 
“Volem que a l’Auditori es 
respiri l’ambient de Cuba”, 
diu l’autor.

Una foto de ‘La gent del Sikkim’ | JORDI SOLÉ

Laura Grau | Montcada

El Centre Cívic Antigues Escoles 
de Mas Rampinyo, seu de l’Agru-
pació Fotogràfi ca de Montcada i 
Reixac (Afotmir), acull dues ex-
posicions. Fins al 8 de juny Jordi 
Solé Marimon (Igualada, 1960) 
exposa una mostra sobre els ha-
bitants del Sikkim, una regió de 
l’Índia situada gairebé al fi nal de 
l’Himàlaia que fa frontera amb 
el Nepal, el Butan i el Tibet, la 
qual cosa fa que la seva població 
estigui formada per una barre-

ja de les diferents races i ètnies 
d’aquests països. Segons l’autor, 
“la gran presència del budis-
me fa que es percebi una gran 
pau, la gent és amable i el pai-
satge majestuós”.
Fins al 31 de maig també es pot 
visitar l’exposició col·lectiva “Los 
últimos fotògrafos clásicos”, del 
grup d’alumnes dels cursos que 
Juan Miguel Alba imparteix al 
seu taller de Málaga, on s’investi-
ga sobre el camp de la fotografi a 
clàssica. 

Laura Grau | Montcada



24 2a quinzena | maig 2008Cultura

L’AV vol que la tradició del Fanalet 
sigui declarada ‘festa d’interès local’
L’entitat tem que la remodelació de l’estació de Renfe posi en perill la realització d’aquest acte

L’Associació de Veïns de Terra Nos-
tra ha iniciat una recollida de fi rmes 
per aconseguir que l’Ajuntament 
declari la tradició del Fanalet com a 
“festa d’interès local”. L’entitat tem 
que la propera remodelació de l’es-
tació de Renfe posi en perill la realit-
zació d’un dels actes més emblemà-
tics de la festa major del barri. Les 
barreres de seguretat que instal·la 
l’empresa ferroviària a les estacions 
de nova construcció impedirien que 
les andanes fossin ocupades per la 
gent per donar la benvinguda al 
tren amb la llum dels fanalets, tal 
com marca la tradició.

Suports. Segons el president de 
l’associació veïnal de Terra Nos-
tra, Miguel Blandino, “si la festa 
rep la catalogació demanada, 
Renfe haurà de tenir en compte 
en el projecte que un cop l’any 
se celebra aquest acte”. L’entitat 

ha enviat cartes a les associacions 
del municipi perquè s’impliquin 
en la recollida de fi rmes. La Fes-
ta del Fanalet es remunta als anys 
30 del segle XX, quan es va co-
mençar a formar Terra Nostra. En 
aquella època els trens de la línia 
de Manresa no paraven al barri 
i, perquè la gent pogués baixar, el 
maquinista disminuïa la velocitat. 
Al lloc on parava, l’estació actual, 
la gent acudia amb fanalets per 
guiar i rebre els familiars o amics 
que arribaven amb tren. Dos nens a la Festa del Fanalet | ARXIU /P.ABIÁN

Laura Grau | Redacció

TERRA NOSTRA

El Museu Municipal va presen-
tar el 15 de maig el número 9 
de la revista Monte Catano a la 
sala institucional de la Casa de 
la Vila. La directora del Museu, 
Mercedes Durán, va indicar que 
la publicació “ja està plenament 
consolidada i és una eina molt 
valuosa per aconseguir projec-
ció més enllà de Montcada”. El 
darrer número de la revista inclou 
quatre treballs d’investigació so-
bre els resultats d’una intervenció 
arqueològica 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. 

Rafa Jiménez | Montcada

El Museu publica el número 9 de la 
revista de divulgació ‘Monte Catano’

en 2 minuts...

> Concert de la Coral Mare de Déu del Turó

L’Associació Amics de Reixac prepara una nova edició de l’Arrossa-
da Popular a l’esplanada de l’església el 8 de juny (14h). A més del 
dinar, la festa del soci i del simpatitzant inclourà una ballada de sar-
danes (12h) amb la Cobla Premià i ball amenitzat pel duet L’Esquitx 
(16.30h). L’entitat aprofi ta la festa per convocar l’assemblea general 
de socis (11h). Els tiquets per participar en el dinar –al preu de 12 
euros– es poden adquirir al despatx parroquial de l’Església de Santa 
Engràcia els dies 28 de maig i 4 de juny, de 19h a 20h | LG

L’Abi va acollir el 18 
de maig un concert 
de la Coral Mare de 
Déu del Turó amb un 
repertori de cançons 
populars catalanes, 
ma  llorquines, cas-
te   lla nes, basques i 
ga       llegues, així com 
temes clàssics | LR

> Els Amics de Reixac preparen l’Arrossada

PILAR ABIÁN

Del 2 al 6 de juny el local de la Fundació Cultural Montcada (Major, 
47) acollirà una exposició de treballs de marqueteria de Teresa Dul-
cet, que durant 20 anys ha estat la responsable dels tallers d’aquesta  
activitat artesanal amb fusta a l’Esplai per a la Dona. La mostra vol ser 
un homenatge a aquesta professora d’arts plàstiques que deixa la do-
cència. Per al proper curs, l’entitat ofertarà nous cursos de patchwork 
i modista, però, de moment, no ha trobat ningú que pugui fer classes 
de marqueteria | LG

> L’Esplai per a la Dona homenatja T. Dulcet

L’AV de Terra Nostra va celebrar l’11 
de maig la Festa de la Rosa per pre-
miar el millor conjunt de roses. Per 
primer cop, l’activitat es va incloure 
dins del programa de Festa Major 
de Montcada. La pluja va obligar a 
traslladar el concurs i la ballada de 
sardanes a la sala del Gran Casino. 
A la fotografi a, els premiats amb les 
autoritats municipals | PA

Festa de la Rosa

La regidora de Cultura, Amèlia Morral (CiU), i la directora del Museu, M.Durán | RAFA JIMÉNEZ

> Albert Faz triomfa a l’Auditori Municipal
El concert de guitarra 
elèc trica d’Albert Faz a 
l’Auditori el 3 de maig va 
ser un èxit absolut, amb 
la sala plena a vessar. En 
el concert de fi  de curs 
dels Estudis Superiors 
de Música, Faz va estar 
acompanyat dels músics 
del seu grup Martín y la 
Barquichuela Lere-le, el 
prestigiós músic Manu 
Guix i la ballarina montcadenca Griselda Astudillo. El repertori va inclou-
re peces d’autors consagrats com J. Satriani i S. Vai i dues composicions 
recents del propi Faz, que va demostrar que és un virtuós de la guitarra 
elèctrica i sap connectar amb el públic | LR

ANABEL LUIS 

El col·lectiu de joves de Montcada que volia celebrar una Festa Major 
alternativa es va manifestar a l’Auditori el 9 de maig, en el moment 
del pregó, i pujant a l’escenari amb una pancarta durant el concert 
de Celtas Cortos, a més de fer presència al carrer durant els dies 
de la celebració. El grup protestava per la negativa del Consistori a 
acceptar la seva proposta d’activitats per a la Festa Major, tal com es 
va fer l’any passat | SD

> Protestes per una Festa Major alternativa
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El restaurant i sala d’espectacles 
Font Pudenta ja només és un re-
cord en la memòria col·lectiva. 
L’edifi ci va ser enderrocat a mit-
jan de maig i el negoci es trallada 
a la sala de festes El Cava, de 
Cerdanyola del Vallès. El local 
el va posar en marxa l’any 1967 
l’empresari i artista Manolo Flo-
res com a “merendero” quan el 
barri encara no estava ni asfaltat. 
Aviat es va fer molt popular per 
les seves dues especialitats culinà-
ries, la paella i el conill.  Als anys 
vuitanta, Flores va reprendre la 
seva carrera de transformista, 
interrompuda per un tràgic esde-
veniment –la mort del seu com-
pany d’escenari en un atemptat 
a Algèria–, i va convertir el local 
en una sala d’espectacles on tam-
bé se servien sopars. 

Local pioner. La proposta, molt 
novedosa al Vallès en aquella 
època, estava inspirada en els pe-
tits locals de “music hall” i oferia 

obres de teatre còmiques i nú-
meros musicals amb imitacions 
de grans dives del fl amenc com 
Lola Flores o Isabel Pantoja, en-
tre d’altres. El local es va especia-
litzar en casaments i comiats de 
solter i aviat va assolir una gran 
popularitat.
Flores, que va ser nomenat fi ll 
adoptiu de Montcada l’any 1986, 
conserva molt bons records del 
seu modest cabaret pel qual han 
passat destacades personalitats 
del món de la política i la cultu-
ra. “M’he sentit molt estimat i 
he passat els millors anys de la 
meva vida entre aquestes pa-
rets”, diu amb nostàlgia. L’artista,  
de 70 anys, no es retira dels escena-
ris ja que continuarà actuant a Cer-
danyola. “Seguiré endavant, a 
pesar del sentiment de pèrdua 
que m’ha suposat la demolició 
del local”, afegeix amb la mirada 
cansada i els ulls brillants. Molts 
montcadencs tam bé trobaran a 
faltar el local més emblemàtic de 
la Font Pudenta.

Adéu a la sala de festes 
de Manolo Flores
L’artista continuarà fent els seus espectacles a Cerdanyola

LOCAL EMBLEMÀTIC

Manolo Flores posa davant del que va ser el seu negoci i la seva vida durant quaranta anys, pocs dies abans de l’enderrocament | LAURA GRAU

Laura Grau | Font Pudenta

Un local d’estètica kitsch amb transformistes i humor picant
l’apunt

Si el prestigiós director de cinema malagueny Pedro 
Almodóvar hagués visitat el local de Manolo Flores 
durant els seus anys d’esplendor, sens dubte hauria 
quedat impressionat. El local, amb capacitat per a 
200 persones, oferia les nits de divendres i dissabte 
números musicals amb ballarins professionals i trans-
formistes de nivell. La combinació d’una estètica kitsch 
amb acudits picants i situacions còmiques feien del 
restaurant Font Pudenta un espai únic marcat per la 
personalitat de Manolo Flores, que dedicava a cada 
espectacle una gran quantitat d’energia. Ell s’ocupava 
de tots els detalls, des de l’elaboració del vestuari fi ns a 
la coreografi a i el guió. “Una de les claus de l’èxit del 
local va ser comptar amb un bon equip de professio-
nals que s’ha acabat convertint en la meva família”, 

explica. Entre les personalitats que han passat pel local 
destaquen l’actriu Mari Sampere, el periodista Isidro 
Sola i la família de Lola Flores | LG

ARXIU
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FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

El conseller Tresserras 
lloa la tasca de La Unió
La inauguració de les reformes del local va obrir el programa

El conseller de Cultura, Joan 
Manuel Tresserras (Esquerra), 
va qualifi car La Unió com “un 
exemple de constància i de de-
dicació per fomentar la cultura 
popular catalana”, amb motiu 
de la inauguració ofi cial, el 30 
d’abril, de les obres d’adaptació 
de l’emblemàtica seu de l’entitat 
–avinguda Catalunya, 16– acte 
amb el qual es donava el tret de 
sortida a la Festa Major de Mas 
Rampinyo, que es va allargar 
fi ns al 4 de maig. Abans d’anar 
a La Unió, Tresserras va visitar 
l’Ajuntament, on va signar al Lli-
bre d’Honor, i també va conèixer 
en primera persona els treballs de 
construcció de la futura bibliote-

ca, al Pla d’en Coll. El conseller 
va estar acompanyat per una 
delegació municipal encapçalada 
per l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC). A La Unió, el conseller 
va encoratjar l’entitat a continuar 
amb aquesta tasca i va assegurar 
que, per garantir la permanència 
de la cultura popular catalana, 
“cal fer l’esforç de combinar el 
llegat tradicional amb les in-
quietuds de la gent jove i del 
col·lectiu de persones que està 
arribant a Catalunya”. 

Sense barreres. L’edifi ci de La 
Unió s’ha adaptat a les normati-
ves de seguretat i d’accessibilitat, 
amb la instal·lació d’un ascensor, 
l’adaptació dels banys, la renova-

ció de l’escenari i la col·locació de 
cortines antiincendis. Les obres 
han comptat amb una subvenció 
de la Generalitat de 90.000 euros. 
L’Ajuntament va col·laborar amb 
50.000 euros a la primera fase de 

la rehabilitació, que va consistir 
a millorar la teulada. “Hem fet 
una aposta molt important en 
la rehabilitació d’aquest edifi ci 
emblemàtic”, va apuntar l’alcal-
de. El president de La Unió, Pere 

Arévalo, va agrair l’Ajuntament i 
la Generalitat el suport per tirar 
endavant la remodelació de la seu 
de l’entitat i als socis “per conti-
nuar donant suport a la Festa 
Major del barri”.

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

Les autoritats i el president de La Unió, Pere Arévalo, van protagonitzar el tall de cinta de la inauguració de les reformes del local | S.ROMERO

Els pregoners de 25 festes majors de Mas Rampinyo es van reunir a l’escenari per rebre un homenatge de La Unió | RAFA JIMÉNEZ

La mostra de cuina és una activitat molt popular dintre del programa | S.DÍAZLa cercavila va comptar amb bastoners | S.DIAZ

L’entitat homenatja els 25 
pregoners de la festa

Amb motiu del 25è aniversari 
del pregó de Festa Major de Mas 
Rampinyo, La Unió va homenat-
jar les persones que han llegit el 
discurs inaugural al llarg de l’úl-
tim quart de segle.   “Hem treba-
llat molt per localitzar tots els 
pregoners i recopil·lar els dis-
cursos”, va explicar la secretària 
de La Unió, Carme Escrigas. 
Cada pregoner –gairebé una vin-
tena– va rebre un exemplar d’un 
llibre que reuneix tots els escrits. 

Valoració positiva. El pregó d’en-
guany va anar a càrrec de Rosa 
Baró, responsable d’una perru-
queria del barri. Pel que fa a la 
participació, La Unió n’ha fet una 

valoració positiva. La cercavila, la 
mostra de cuina, les exhibicions 
de ball i esportives, la mostra de 
puntaires i els balls de nit van ser 
molt participatius.  “Malgrat el 
pont, el veïnat no ha volgut per-
dre’s la festa i ha assistit als 26 
actes programats”, va manifestar 
Arévalo. La botifarrada solidària 
de l’Associació de Comerciants 
va recollir prop de 800 euros que 
s’han destinat al projecte El cordó 
umbilical, font de vida de l’Hospi-
tal Vall d’Hebron.
Un dels objectius de La Unió és 
revifar la colla de gitanes. D’altra 
banda, la seu de l’entitat va acollir 
el 10 de maig un congrés d’ate-
neus, que van debatre sobre el pa-
per de les entitats a la societat.

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

El programa festiu, amb 26 actes, va tenir molta participació
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el retro-visor Ricard Ramos
Fundació Cultural

El vaixell, construït a Anglaterra, va funcionar com a nau de salvament al port de Barcelona

El nom de Moncada o Montcada 
i, més concretament, el del seu 
llegendari castell ha estat un topò-
nim peculiar al llarg de la història. 
Fins i tot va existir un vapor mer-
cant anomenat Castillo Moncada 
que va ser construït a Blyth (Gran 
Bretanya) l’any 1914.  Era un vai-
xell de grans dimensions que po-
dia transportar 2.600 tones. Porta-
va a popa una màquina de triple 
expansió i de 24 cavalls de força 
nominals.

El vapor Castillo Moncada havia 
tingut altres noms abans de la 
Guerra Civil espanyola: Bramton 
Manor, Drakelow, Stancliffe, Nava-
rinon i Lena. El mes de març de 
1938 va ser atacat per un submarí 
nacional davant mateix de la costa 
de Barcelona, encara que va poder 
ser remolcat fi ns el port barceloní. 
Va estar amarrat en aquest mateix 

port i, posteriorment,  enfonsat du-
rant un dels molts bombardejos 
que va patir la capital catalana per 
part de l’aviació legionària italiana, 
amb base a Palma de Mallorca, 
concretament el mes de gener de 
1939. Acabada la Guerra Civil, la 
nau va ser  refl otada –el juliol del 
mateix any– per entrar en servei 
com a vaixell de salvament del ma-
teix port. Al registre ofi cial de 1945 

ja fi gura com Castillo Moncada i 
com a propietària, la Companyia 
Nacio nal Elcano. Després va pas-
sar a ser propietat d’un armador 
grec, però abans de l’empresa El-
cano apareix també com a propie-
tari l’armador català Josep Morey. 
Com es pot comprovar en aquest 
cas, la vida dels vaixells és llarga 
i atzarosa i està exposada als em-
bats dels homes i la història.

El Vapor ‘Castillo de Montcada’

El vaixell ‘Castillo de Moncada’ durant les tasques de refl otació el 1939 | www.buques.org

El 1938 va ser atacat 
per un submarí 
nacional davant de la 
costa de Barcelona

Elisenda Bertran relaciona 
la vida i l’obra de Rodoreda

Elisenda Bertran, especialista en 
l’obra de Mercè Rodoreda, va 
oferir el 14 de maig una conferèn-
cia a la seu de la Fundació Cultu-
ral Montcada durant la qual va 
vincular la biografi a de l’escrip-
tora catalana amb els temes cen-
trals de la seva prolífi ca creació. 
L’acte, organitzat per la Funda-
ció, s’afegeix a tots els que s’han 
dut a terme fi ns ara al municipi 
amb motiu del centenari del nai-
xement de Rodoreda (Barcelona, 
1908-Girona, 1983).

Coincidències. Bertran va relacio-
nar episodis de la vida de l’autora 
amb les històries per les que pas-
sen els personatges d’algunes de 
les seves novel·les i contes. “La 
relació d’amor de la protago-
nista d’Aloma amb un home 
que li dobla l’edat té moltes co-
incidències amb el matrimoni 
amb el seu oncle o la soledat 
de la Colometa, a La plaça del 
diamant, evoca la sensació que 
va viure durant els seus anys de 

casada”, va indicar Bertran. El 
principal interès de la conferenci-
ant en la fi gura de Rodoreda és 
“la contribució que va fer per 
la llengua i la literatura cata-
lanes i també l’afany de ser es-
criptora malgrat els problemes 
personals i la duresa de l’exili”, 
D’altra banda, la Fundació Cul-
tural va inaugurar el 21 de maig 
a la seva seu (Major, 47) una ex-
posició sobre l’art del vidre de 
l’artista Antonia López. 

Silvia Díaz | Montcada

FUNDACIÓ CULTURAL

Elisenda Bertran, a la Fundació | SILVIA DÍAZ

L’especialista va fer una xerrada el 14 de maig a la seu de l’entitat
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>Festa Major ‘08

La Cercavila tradicional va comptar amb els gegants de Montcada i Cerdanyola

L’Orquestra La Gerunda va fer ballar la gent a la pista coberta Celtas Cortos va omplir el pavelló Miquel Poblet la primera nit de la festa

El turno del pez Simón va fer de teloner de Celtas Cortos Espectacle infantil de rock amb la Cia. Can Cantem

El pregó, a càrrec del Mag Lari, va comptar amb les autoritats

El grup de versions de Saragossa, Streno Rock BandRumba catalana amb el grup GertrudisSimultània d’escacs al pavelló

El grup Vatua l’Olla va animar els carrers del centre

Sardanes amb la Cobla Maravella Concert de rock amb el grup local Elmo Sedan

El Mag Lari, signant autògrafs

Un reportatge fotogràfi c de: Ángel Henares, 
Manuel Almagro, José M. Fresneda, Manuel Gallart,
Òscar Barcons, Pedro Caballero i Pedro García
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>Festa Major ‘08

Arrossada popular. Paella per tothom a Montcada Nova Festa del Medi Ambient, amb infl ables, tallers, berenar ecològic i titelles

Trobada de puntaires. Artesanes del fi l reunides El grup Fedora va tocar jazz, tangos i bossa nova

Nit d’havaneres. amb homenatge a Elisa Riera La Fira de jocs al carrer Major va tenir bona resposta

Concert de l’orquestra Maravella al pavelló Miquel PobletEl grup Ballaruga de Ball va fer ballar grans i petits a la pista coberta

Ball amb l’orquestra Maravella per ballar en parella

Sardinada. L’AV de Font Pudenta, en plena feina

III Milla Popular Urbana

Magnífi c Marcel Gros La Tresca i la Verdesca
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El FC Barcelona juga el 
seu últim partit de futbol 
indoor al Poblet PÀG. 32

El Cim organitza amb 
èxit una altra Marxa a 
Montserrat PÀG. 33

BÀSQUET. LLIGA EBA    

César Saura deixa la direcció del Valentine 
després de no poder arribar al play off

>Esports

La no classifi cació entre els tres primers va precipitar la decisió del tècnic d’abandonar el primer equip després de quatre anys consecutius al càrrec

El Valentine Montcada dóna per 
tancat un cicle. Als dos últims par-
tits de la temporada, l’equip de Cé-
sar Saura no va poder sumar les 
dues victòries que li haurien donat 
un lloc al play off d’ascens. Com 
ha passat en altres trams de la tem-
porada, el Valentine va fallar en el 
moment clau en un matx a casa. 
Una setmana després de perdre al 
Miquel Poblet contra el Valls, els 
montcadencs van tornar a caure 
contra el Granollers, 78 a 99, en 
un partit amb poques opcions. Al 
tercer quart, els del Vallès Oriental, 
que s’havien anat al descans guan-
yant de 18 punts, van aprofi tar 
una mala selecció de tir dels mont-
cadencs per agafar una distància 
gairebé defi nitiva de 36 punts. Al 
fi nal, el Valentine va poder maqui-
llar un mica el resultat.
A l’últim matx de lliga, el Valenti-
ne necessitava guanyar a la pista 
de l’Utebo i esperar la derrota del 
River Andorra i el Granollers. Els 
montcadencs van fer la seva feina, 
guanyant a terres aragoneses per 
deu punts, 77 a 87, però la desitjada 
carambola no va arribar ja que els 
andorrans van derrotar el Ramon 
Llull. El gran benefi ciat, però, va 
ser l’Olesa, que acompanyarà el 
Valls i l’UGT Aragón al play-off 
d’ascens.
En acabar el matx a Utebo, Cé-
sar Saura va comunicar als seus 
jugadors que no continuarà al seu 
càrrec. L’entitat li havia ofert la re-

novació, però el tècnic, després de 
diverses setmanes de refl exió, va 
decidir plegar. 

Entrenador rècord. Saura portava 
deu anys al club, quatre al capda-
vant del primer equip, rècord ab-
solut al CB Montcada. En aquest 
temps, ha dirigit el conjunt en 134 
partits ofi cials amb 85 victòries i 49 
derrotes. Al seu primer any, es va 
classifi car per al play off, sent eli-
minat als quarts de la fi nal a 8 de 
Palència a mans del CAI Huesca.  

El Granollers va acabar amb les il·lusions del Valentine guanyant al Poblet |  M. ALMAGRO / M. GALLART 

Rafa Jiménez  |  Redacció l’entrevista

“No ha sigut fàcil, però és el millor per a tots”

Quins són els motius que té per 
deixar el club?
Porto molt de temps i crec que s’ha 
acabat un cicle. Haig de buscar 
nous reptes per il·lusionar-me.
Ha infl uït no haver entrat al play-
off d’ascens?
No entrar va ser un cop. Perdre 
els dos últims partits a casa em va 
obrir els ulls per veure que la meva 
tasca havia arribat a la seva fi . 
Se’n va sent el tècnic que ha estat 
més temps al primer equip.
Quan vaig arribar al club per entre-
nar a l’equip júnior, fa 10 anys, mai 

hauria pensat que dirigiria al pri-
mer equip... i menys que hi estaria 
quatre anys. Sempre estaré agraït 
al club per haver-me donat la opor-
tunitat en el seu moment.
El millor d’aquests anys?
La classifi cació per a la fi nal a 8 
de Palència el primer any i haver 
comptat sempre amb un equip 
competitiu. A nivell individual, aju-
dar a l’evolució de jugadors com 
Ortega, Griso o Curto.
I el pitjor?
Decidir no continuar. He estat molt  
a gust en el CB Montcada. No ha 
estat fàcil prendre aquesta decisió, 
però és el millor per al club, per als 
jugadors i per a mi.
Ha recomanat el seu substitut?
Hem parlat de noms, però aquesta 
és una funció de la directiva | RJ

<<

César Saura
Entrenador del 
Valentine

Incògnites sobre el futur del Valentine femení

El Valentine femení va donar per 
acabada una temporada en la que 
no ha pogut evitar el descens a la 
Segona Catalana. A les últimes tres 
jornades, les montcadenques van 
millorar, però tampoc van guanyar. 
Van caure a casa contra el Sarrià 
(50-55) i a la pista del Sant Celoni 
per un ajustat 58 a 56. A l’últim 
matx, el Valentine va tenir menys 

opcions contra el Torelló, 50 a 78. 
Tot i el descens, el seu entrena-
dor, Josan García –que va assumir 
el càrrec a principis d’any i que 
encara desconeix si continuarà al 
capdavant de l’equip– està orgullós 
de l’actitud de les seves jugadores: 
“No és fàcil anar a tots els entrena-
ments i partits sense la satisfacció 
de guanyar i elles ho han fet” | RJ

SANTI ROMERO
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A falta d’una jornada per al fi nal, 
el Sant Joan Atlètic ho té tot de 
cara per acabar a la segona posició 
que dóna dret a jugar la promoció 

d’ascens. Els jugadors de Fernan-
do Gómez ‘Cuqui’ van acumular 
tres victòries més i, el que encara és 
més important, van aconseguir 12 
gols: 5 contra el Montmeló (5-2) 

i el Lliçà d’Avall (5-1), i altres 2 al 
camp del Parets (0-2). 
El seu rival per a la promoció, 
La Torreta, té un partit menys, ja 
que es va suspendre el seu matx 
a Sentmenat quan perdia (2-1). La 
Federació va decidir que els 20 mi-
nuts que resten s’hauran de jugar 
un dia abans de l’última jornada. 
Al seu darrer matx, el Sant Joan 
jugarà al camp del Palautordera, 
mentre que La Torreta rebrà a 
casa al Santa Maria. Interrogat 
sobre la possibilitat d’una ajuda 
per part de l’altre equip montca-
denc, ‘Cuqui’ es mostra escèptic: 
“Els del Santa Maria són els 
nostres veïns, però també som 
rivals. Crec que l’equip voldrà 
guanyar”.

El Sant Joan posa la directa en la 
seva lluita per la promoció d’ascens

Ja sense Berlinghieri a la banqueta, el Santa Maria va guanyar al Cardedeu (1-0) | SANTI ROMERO

FUTBOL. Primera Catalana        

El CD Montcada es mantindrà a la Primera 
Catalana sense patir a les últimes jornades
Abans de l’últim partit contra el Guíxols, l’entrenador, Luis Fernández, va anunciar que no seguirà al capdavant de l’equip verd la propera temporada

Dos gols d’Àlex Ortiz i Xavi Rovi-
ra al camp del Peralada (0-2) van 
segellar el 4 de maig la permanèn-
cia matemàtica del CD Montcada 
a la Primera Catalana amb tres 
jornades d’antelació. L’equip, el cos 
tècnic i la directiva van arrodonir la 
tarda celebrant la victòria amb cava 
al vestidor.
Una setmana després, el diumenge 
de Festa Major, el CD Montca-
da va completar la festa amb una 
prestigiosa victòria a l’estadi de la 
Ferreria, amb un futbol d’alta es-
cola i una gran solvència, contra el 
Vilafranca (3-1), que ha lluitat per 
l’ascens durant tota la temporada. 
Nacho Garzón, amb dos gols, i 
Àlex Ortiz van ser els golejadors en 
una matinal de joia que assegurava 
el bitllet defi nitiu per als verds per 
sortir des de l’estació de la Primera 
Catalana el proper curs. 
Amb la feina feta, el Municipal d’El 
Morell va rebre el CD Montcada, a 
la penúltima jornada, en un partit 
amb poca història. Els locals es ju-

gaven les seves poques opcions de 
salvació, mentre que els verds, amb 
la ment ja posada a les vacances, 
es van mostrar molt desencertats 
en l’apartat defensiu. Això explica 
l’ampli resultat (4-1), tot i l’intent 
de reacció a l’inici de la segona part 
amb el gol d’Iván Serrano. 

Abans de l’últim partit contra el 
Guíxols, i amb els deures ja fets, el 
tècnic Luis Fernández, que acaba 
contracte al 30 de juny, va anunciar 
que no continuarà al club el proper 
curs ja que el nou projecte esportiu 
de la directiva no va en consonàn-
cia amb les seves idees.

Rafa Jiménez  |  Redacció

El Sant Joan va aixecar un 0 a 1 en contra per acabar golejant el Lliçà d’Avall | SANTI ROMERO

Quique Berlinghieri ha deixat de 
ser entrenador del Santa Maria. El 
president del club, Ricardo Moya, 
li va comunicar, a principi de maig,  
que no continuaria al càrrec a la 
propera temporada. La relació 
entre tots dos s’havia deteriorat 

i Moya va decidir que no acabés 
aquest curs. Berlinghieri va diri-
gir per últim cop al Santa Maria a 
l’empat amb La Romànica (1-1). 
El preparador físic, David Herre-
ra, va agafar les regnes de l’equip, 
sumant dues victòries contra el Vi-
lamajor (1-3) i el Cardedeu (1-0).

El Santa Maria destitueix 
Quique Berlinghieri 
Rafa Jiménez | Redacció

l’entrevista

“Fa temps que el club i jo sabíem que no seguiria”

Amb la permanència assegurada, el CD Montcada va superar clarament al Vilafranca | SANTI ROMERO

A tres jornades del fi nal, l’equip 
es va garantir la permanència. 
Esperava tanta tranquil·litat?
La situació es va posar molt com-
plicada pel tema dels descensos 
compensats. Tothom coneix les 
difi cultats que hem passat i he 
d’agrair als jugadors l’esforç tan 
gran que han fet. Estar tranquils a 
aquestes alçades de la temporada 
era quelcom que qualsevol hauria 
signat al juliol.
No era fàcil imaginar-ho després 
de l’esclat de la crisi econòmica 
ara fa un parell de mesos...
No ha estat fàcil. Van marxar sis 
jugadors i no ens va fer gens de 
gràcia. Per sort, la qualitat huma-
na del grup és altíssima i ens vam 

dedicar a treballar per al club i a  
complir l’objectiu de la permanèn-
cia. 
Bon treball dels jugadors i bon 
treball d’un entrenador que no 
seguirà la propera temporada...
Des de fa temps, tant el club com 
jo sabíem que no continuaria al 
meu càrrec. Les idees esportives 
i de projecte de futur de la nova 
Junta disten molt de les que jo pu-
gui tenir. Era molt difícil poder fer 
junts aquest camí. No passa res. 
He complert la meva etapa i no es 
donaven les condicions ni per part 
del club ni per part meva. La vida 
continua.
Se’n va amb un bon record?
Marxo molt content de la meva 
etapa a Montcada durant aques-
ta temporada. He treballat per al 
club al límit de les meves possibi-
litats. Sempre intento deixar amics 
allà on treballo i crec que aquí els 
he deixat | RJ

<<

Luis Fernández
Entrenador del 
CD Montcada

César Sánchez  |  El Morell

FUTBOL. Segona Regional    

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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Sense res en joc, el Game’s Ga-
llery va avançar al dimecres 30 
d’abril el seu últim partit de la 
temporada contra el Gavà. Els 
montcadencs se’n van emportar 
la victòria per 6 a 5 i la resta de 
resultats li van permetre acabar 
la competició a la quarta posició, 
amb 55 punts. 
Tres setmanes després d’aquest 
últim partit, no se sap gaire sobre 
el nou projecte esportiu del club 

que presideix Eusebio Carre-
ro. El que està molt clar és que 
l’equip es confeccionarà tenint en 
compte una considerable reduc-
ció del pressupost. “Es vol fer 
un conjunt amb gent jove, de la 
casa, sense gaire pretensions ni 
estrelles. Això no implica, però, 
que no es pugui acabar la lliga 
a dalt”, ha explicat Carrero.  José 
María Borbón, ‘Pati’, seguirà sent 
l’entrenador si s’ajusta a la nova 
situació fi nancera. 

FUTBOL SALA. CFS Montcada

En el seu últim partit de la temporada, els de ‘Pati’ van superar el Gavà per un ajustat 6 a 5

Rafa Jiménez | Redacció

El G. Gallery acaba quart i ja pensa en 
un projecte amb menys pressupost

La temporada ofi cial ja ha fi nalit-
zat per als dos equips de La Salle. 
Després de tres setmanes sense 
competir ni gairebé entrenar per 
la celebració de la Festa Major, 
l’equip masculí es va reenganxar a 
la Copa Catalunya amb una repes-
ca. Tot i oferir una bona imatge, els 
homes d’Àlex Weikert van perdre 
l’eliminatòria, a partit únic, a la pis-
ta de l’Esplugues (29-26). 
La Salle ISTE femení també va 
acabar la seva participació a la 
Copa Catalunya. Eliminades per 
La Roca de forma contundent, les 
noies de Juan Manuel Fernández 
havien de jugar contra l’Ascó. Les 
nombroses baixes per lesions i mo-

tius personals van obligar l’equip a 
no presentar-se al matx i pagar la 
multa de la Federació. 

Procés electoral. A nivell social, el 
mandat de l’actual Junta Directiva 
ha arribat a la seva fi  i el club va po-
sar en marxa el procés per escollir 
als seus nous dirigents. Durant una 
setmana, del 9 al 16 de maig, es va 
obrir el termini per a la presentació 
de candidatures. No hi va sorgir 
cap candidat i la Junta va decidir, 
després d’una reunió, donar-se un 
mes de marge per trobar algú. El 8 
de juny, el club organitza la IV Dia-
da d’Handbol Salvador Benítez, 
amb partits de totes les categories 
del club.

HANDBOL

El sènior masculí va perdre la repesca a la pista de l’Esplugues (29-26), mentre que el femení no es va presentar al partit a Ascó

Els dos equips de La Salle fi nalitzen 
la temporada en caure a la Copa
Rafa Jiménez | Redacció

Després de perdre a la pista de l’Esplugues, La Salle va posar fi  a la temporada |  SANTI ROMERO

Salva Puig deixa 
el BM Valladolid 
per tornar a 
Granollers 

El montcadenc Salva Puig ha 
deixat el BM Valladolid per tor-
nar a Catalunya a jugar, la prope-
ra temporada, al Granollers. Puig 
torna al club on es va formar des-
prés d’haver jugat en els últims 
anys al Goppinën alemany, l’FC 
Barcelona i el Valladolid.

Rafa Jiménez  |  Redacció

ARXIU/SÍLVIA ALQUÉZAR

El Miquel Poblet va tornar a acollir 
unes 900 persones que van veure 
en directe l’últim partit del FC Bar-
celona al Campionat Nacional de 
Lliga de futbol indoor. Els blaugra-
nes es van desfer còmodament del 
València amb un 24 a 10 gràcies a 
l’encert anotador de tres dels seus 
jugadors, Christiansen, Sergi i Bar-
barà, que van aconseguir cinc gols. 

Juan Sánchez, màxim anotador de 
tota la lliga, va fer-ne sis.
Amb aquest resultat, l’equip de 
Josep Maria Fusté va consolidar, 
amb 18 punts, la seva tercera po-
sició. Juntament amb el Deportivo 
–el brillant campió d’aquesta lliga 
amb una jornada d’antelació–, 
el Reial Madrid i el València, els 
blaugranes jugaran la Copa, que 
es disputarà el 6 i 7 de juny.

FUTBOL INDOOR.  Campionat Nacional de Lliga

El Barça guanya el 
València i acaba tercer
El Deportivo, campió de la primera Lliga de futbol indoor

Rafa Jiménez | Redacció

Recuperat del seu accident, Guillermo Amor va reaparèixer al Miquel Poblet |  SANTI ROMERO 

Neix una nova Junta Directiva dedicada a la base

El 29 d’abril, el Regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC), va rebre a 
la seu de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure els represen-
tants de la nova Junta Directiva 
del CFS Montcada. Eusebio Ca-
rrero, que no va assistir a la re-
unió, continua sent-ne el presi-
dent, mentre que el responsable 
de la base és Pedro Litrán | RJ

RAFA JIMÉNEZ

SANTI ROMERO



332a quinzena | maig 2008 Esports

ATLETISME.  III Milla Urbana

Benhmbarka guanya la III Milla Urbana
Amb un temps de 4 minuts i 21 
segons, Mohamed Benhmbarka 
va ser el guanyador de la III edi-
ció de la Milla Urbana que es va 
disputar l’11 de maig durant la 

Festa Major. El marroquí es va 
imposar en un fi nal molt ajus-
tat a dos compatriotes: Samir 
Ait Bouychamane i Abdelhak 
Sabhi. En categoria femenina, 
la guanyadora va ser la també 

marroquina Hasna Bahom, amb 
un temps de 5 minuts i 16 segons 
per davant d’Encarna García i 
Ana Álvarez. 
La Milla Urbana, organitzada per 
l’Institut Municipal d’Esports i 

Lleure (IME) i la Joventut Atlèti-
ca Montcada (JAM), va comptar 
amb la participació de més de 
550 atletes que van poder córrer 
sense problemes gràcies al parèn-
tesi que va fer la pluja, que va 

deslluir tota la Festa Major. Du-
rant la prova es van fer un total 
de deu curses des de la categoria 
prebenjamí fi ns a l’absoluta en 
un circuit situat a la Rambla dels 
Països Catalans.   

Rafa Jiménez  |  Redacció

Foto de família, al pavelló Miquel Poblet després de rebre les medalles, de tots els guanyadors de les diferents categories de la III edició de la Milla Urbana que es va disputar l’11 de maig  | PEDRO CABALLERO

EXCURSIONISME

La 24a edició de la Marxa a peu 
a Montserrat, celebrada entre el 
17 i 18 de maig, va tornar a ser 
un èxit de participació amb més 
de 500 inscrits que es van animar 
a fer la travessia entre Montcada, 
sortint del col·legi La Salle, fi ns a 
la muntanya de Montserrat. Tot 
i que s’anunciaven pluges per 
al cap de setmana, el temps va 
respectar els participants durant 
gran part dels 53 quilòmetres de 
camí. Per a la propera edició, en 
la que es compliran les noces de 
plata de la prova, el Cim prepara 
diferents actes en col·laboració 
amb l’Ajuntament. 

El Cim fa la Marxa a Montserrat amb 
la mirada posada a la 25a edició 

en 2 minuts...

Un any més, un bon nombre de montcadencs va decidir anar a peu a Montserrat |  PILAR ABIÁN

Rafa Jiménez | Redacció

Més de 500 participants van intentar fer els 53 quilòmetres que separen Montcada de la muntanya

> Bon paper de l’EN Dansa a Guadalajara
La parella de l’equip EN Dansa de l’escola Eva Nieto, formada per Sergi 
Vega i Neus Mestres, va fi nalitzar a la catorzena posició al Campionat 
d’Espanya que es va disputar a Guadalajara el 9 i 10 de maig. Una set-
mana després, a la competició organitzada per Ball Centre a Barcelo-
na, les quatre parelles que el club va presentar van fer pòdium: Sarabel 
Ruiz-Ricardo Núñez; Sofi a Expósito-David Nieto; Noemí Montero-Roger 
Uback i Eulàlia Llorens-Jordi Alcántara | RJ

> Èxit de José Ortín a la XI Terra de Remences 
José Ortín va guanyar l’11 de 
maig passat, per cinquena ve-
gada a la seva trajèctoria, la 
XI Marxa Cicloturista Terra de 
Remences, que es va disputar 
a Sante Esteve d’en Bas (Olot). 
Amb un temps de 5 hores i 29 
minuts, el ciclista montcadenc 
va ser el primer, de la categoria 
entre 55 i 64 anys, a recórrer 
els 175 quilòmetres. Ortín ja 
prepara la seva participació a 
la Quebrantahuesos del 21 de 
juny | RJ

ARXIU
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Aquest any no es disputarà la Vol-
ta al Vallès de cadets a causa dels 
problemes econòmics per a la seva 
organització. La competició, que 
arribava en aquest 2008 a la seva 
vintivuitena edició i que ofi cial-
ment s’anomenava Gran Premi Di-
putació-Cristèrium Volta al Vallès, 
l’organitzava l’Associació Ciclista 
Parets i el Club Ciclista Montca-
da. Joan Navarra, president del 

CC Montcada, explica els motius 
d’aquesta suspensió: “No ens sur-
ten els números, l’any passat ja 
vam anar molt justos i amb els 
preus actuals no arribàvem”. 

Resultats de l’equip èlit. El colom-
bià Arlés Tabares, nou fi txatge 
del Saunier Duval-Alcaraz, va ser 
quart a la Volta a Tarragona. Jordi 
Cervantes va ocupar la mateixa 
posició al Gran Premi Villarreal.

CICLISME

La manca de fi nançament 
posa fi  a la Volta al Vallès
Rafa Jiménez | Redacció

CICLISME

1.500 persones participen 
a la Bicicletada del Besòs
1.500 persones van prendre part 
a la VI Bicicletada popular per 
la llera recuperada del riu Besòs 
que es va fer el 18 de maig. El 
bon temps va acompanyar els 
participants durant els 24 qui-
lòmetres del recorregut, que va 
començar a Granollers i va fi na-
litzar a Sant Adrià del Besòs, des-
prés de passar per Montornès del 

Vallès, Montcada i Reixac i San-
ta Coloma de Gramenet. Els ci-
clistes montcadencs es van afegir 
a la prova, a partir de les 10.30h, 
des de l’aparcament de camions 
que està al costat de la llera del 
Besòs. La delegació municipal 
–encapçalada per l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC)– i forma-
da per una quinzena de persones 
va sortir des de Granollers. 

Rafa Jiménez | Redacció

> 24 medalles al Campionat de Catalunya per al Lee Young
El club Lee Young va obtenir uns molt bons resultats al Campionat de Catalunya de Taekwondo de Poomsae que es 
va disputar a Barcelona l’11 de maig. En categoria júnior i sènior, el club va guanyar 24 medalles –9 d’or– i va acabar 
primer en la classifi cació per equips. 15 dels seus membres participaran al Campionat de Espanya, que es disputarà 
a Alcobendas (Madrid) el dies 6, 7 i 8 de juny | RJ

Els participants locals a la passejada es van concentrar a la plaça Lluís Companys, des d’on van sortir cap al riu Besòs |  SANTI ROMERO

LEE YOUNG



352a quinzena | maig 2008 Esports

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial

L’Elvira Cuyàs acaba 
segon i lluitarà per pujar

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. Primera Divisió Territorial

El sènior A celebra el seu campionat

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS B. C. Catalunya B

en 2 minuts...

L’alcalde, César Arrizabalaga, i el regidor d’Esports, Juan Parra, no es van voler perdre la festa de campions del Can Cuiàs |  PREMSA AJUNTAMENT

> El Can Cuiàs B acaba la lliga amb victòria

El sènior B encara 
pot salvar-se

HANDBOL. LA SALLE B 
Segona Catalana  

L’Elviras Cuyàs B, cuer al fi nal del torneig

Amb l’ascens ja assegurat, l’equip d’Alfonso Anés també va aconseguir guanyar la seva lliga

Els de Xavier Torreblanca van guanyar els seus tres últims partits

A l’últim matx de la lliga regular, l’Elvira Cuyàs va guanyar clarament al Parets |  SANTI ROMERO

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

El Valentine B acaba la lliga al setè lloc

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

El sènior B de l’AE Can Cuiàs B 
va fi nalitzar la seva participació 
al Grup Sisè de la Segona Divi-
sió Territorial B amb una victòria 
per la mínima a l’última jornada 
contra la Penya Barcelonista Jo-
han per 5 a 4. L’equip de Matías 
Ruiz ha acabat la competició a 
la novena posició amb 33 punts, 
amb un balanç de 10 victòries, 
tres empats i 12 derrotes. Els 
montcadencs -han aconseguit 
durant la seva competició 95 
gols i n’han encaixat 103 | RJ

SANTI ROMERO

SANTI ROMEROSANTI ROMERO

A les tres últimes jornades del 
Campionat de Catalunya B, el sè-
nior B de l’Elvira Cuyàs només va 
sortir una vegada a la pista a jugar. 
Després de viure la seva jornada de 
descans i ajornar el seu partit a casa 
contra el Maristes Sant Joan B, els 
montcadencs va perdre de forma 
contundent a la pista de l’Universi-
tat Abat Oliba-CEU per 45 punts de 
desanvantatge, 74 a 29. Els mont-
cadencs han acabat la lliga a l’úl-
tima posició del Grup amb només 
una victòria i, amb tota seguretat, ja 
no hauran de jugar el matx ajornat 
contra el Maristes | RJ

La derrota, a l’última jornada del 
campionat, a la pista del Joven-
tut Les Corts B per deu punts de 
diferència, 87 a 77, ha provocat 
que el Valentine B hagi acabat la 
lliga al setè lloc del Grup Sisè de 
la Tercera Catalana, amb 46 punts. 
Una setmana abans, els jugadors 
de Miguel Blanco s’havien desem-
pallegat del Bàsquet Llor al Miquel 
Poblet amb una diferència de vuit 
punts, 78 a 70. Amb 16 victòries i 
14 derrotes, els montcadencs han 
acabat a la setena posició amb els 
mateixos punts que el CB Sant 
Antoni, el CB Santa Coloma B i el 
Bàsquet Llor | RJ 

A falta d’una jornada per al fi nal de 
la fase de permanència a la Segona 
Catalana, La Salle B ho té complicat 
per salvar-se, tot i que encara li res-
ten opcions. L’equip de Teo Lazo va 
reaccionar amb dues victòries trans-
cendentals, només per un gol de di-
ferència, a la pista del Manyanet Les 
Corts (26-27) i al Miquel Poblet con-
tra el Lubesa Valldoreix (28-27). A la 
penúltima jornada, els montcadencs 
van fallar a casa en perdre contra el 
Bordils, 36 a 38. Al seu últim partit, 
La Salle es jugarà la permanència a 
la pista del CH Sant Miquel amb la 
mirada posada amb el que faci el Va-
lladoreix, que té un partit menys | RJ

El primer equip del CB Elvira Cuyàs 
ha aconseguit el seu objectiu i jugarà 
les fases d’ascens a la Tercera Cata-
lana després d’acabar segon amb 55 
punts. Després que la Federació li 
donés els dos punts del partit ajornat 
contra el Llinars B, els montcadencs 
van sumar tres victòries a les tres úl-
times jornades. Van superar a casa el 

líder, les Franqueses (71-67), i al Pa-
rets B (86-60) i van guanyar a la pista 
del Palau, 39 a 67. L’Elvira Cuyàs ha 
entrat a les fases gràcies al seu millor 
bàsquet average amb el Caldes de 
Montbui, que, tot i tenir els mateixos 
punts, es queda fora per haver perdut 
els dos partits amb els de Xavier Tor-
reblanca | RJ

El matí de l’11 de maig es va viure 
una gran festa a la Zona Esportiva de 
Can Cuiàs. El primer equip de futbol 
sala de l’AE Can Cuiàs jugava el seu 
últim partit de la temporada contra 
l’FS Bar Fernando. Amb l’ascens ja 
a la butxaca, el conjunt volia sumar 
tres punts més per acabar primers 
del seu grup i ser campions. L’ob-
jectiu es va complir i l’equip que 
entrena Alfonso Anés va aconseguir 
una còmoda victòria per 7 a 3. Des-

prés de 26 jornades, l’AE Can Cuiàs 
ha estat el campió del Grup Tercer 
de la Primera Divisió Territorial amb 
67 punts, un més que el FS Ripollet, 
que també ha pujat a la Preferent 
Catalana.
La festa d’homenatge al campió, en 
la que van participar tots els equips 
de l’entitat, va comptar a la presèn-
cia de l’alcalde, César Arrizabalaga, 
i del regidor d’Esports, Juan Parra, 
ambdós del PSC, que li van fer en-

trega a l’equip d’una placa pel seu  
ascens. L’èxit del sènior A va tenir 
una dedicatòria especial per a un 
dels seus jugadors, Miguel Ángel 
Rodríguez, que va patir una greu le-
sió al genoll al tram fi nal de la tem-
porada que l’obligarà a retirar-se. 
De cara al proper curs, Anés, que ja 
pensava en la retirada, seguirà por-
tant les regnes de l’equip i es man-
tindrà el bloc amb l’objectiu d’evitar 
el descens | RJ

> El Santa Maria B fi naliza a l’onzè lloc
El Santa Maria B va posar fi  a la temporada sumant quatre punts més a 
les dues últimes jornades. Després de golejar a l’últim, el Doscafar, amb 
un espectacular 11 a 1, els homes de Víctor Ortega van treure un empat 
del camp de La Salle Premià (3-3). Els montcadencs ha acabat la lliga a 
l’onzena posició, amb 38 punts | RJ
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BÀSQUETBÀSQUET
Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C
JORNADES  RESULT.
29 Valentine A - Granollers  78-99
30 Utebo - Valentine A   77-87

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valls 30 52
2 U.G.T.Aragón 30 52
3 Nexus Olesa  30 50
4 Valentine Montcada 30 50

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6
JORNADES  RESULT.
29 Valentine B - Bàsquet Llor    78-70
30 Joventut Les Corts B - Valentine B   87-77

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 B.C. Sant Joan Despí                  30 54
2 C.E. Universitari                  29 52
3 Claret               30 52
7 Valentine B 30 46

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1
JORNADES  RESULT.
28 Valentine - Sarrià  50-55
29 Sant Celoni - Valentine     58-56
30 Valentine - Torelló     50-78

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1    C.B. Femení Cerdanyola A     30 58
2 Nikart - S.E.S.E.                  30 57
3 Bayoles         30 55
16 Valentine 30 32

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior -Grup 1
JORNADES  RESULT.
28 Elvira Cuyàs - Les Franqueses   71-67
29 Palau - Elvira Cuyàs  39-67
30 Elvira Cuyàs - Parets B  86-60

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CE Les Franqueses A          30 57
2 C.B. Elvira Cuyàs A            30 55
3 C.B. Caldes Montbuí C  30 55

CB Elvira Cuyàs B
Camp. Cat. B masc. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
28 Elvira Cuyàs B descans   
29 Elvira Cuyàs B - Maristes Sant Joan B  Ajorn.
30 Univ. Aba Oliba-CEU - Elvira Cuyàs B  74-29

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Lima-Horta B 28 54
2 Corazonistas Euroval B           28 53
3 C.B. Caldes Montbui B               28 50
16 Elvira Cuyàs 27 28

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 - Cornellà  70-77
30 Grup Barna - CB Montcada B   112-104

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep B                  30 57
2 Mataró        30 55
3 Akasvayu Girona B                30 55
14 CB Montcada 30 36

CB Montcada cadet A
Cadet A. Camp. Cat. Interterritorial -  Grup 4
JORNADES  RESULT.
15 Sferic Terrassa - CB Montcada A   67-60
16  FC Barcelona B - CB Montcada A    62-43

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Axa F.C. Barcelona B              16 32
2 Sferic Terrassa A                 16 30
3 C.B. Igualada A                   16  28
5 CB Montcada  16 24

CB Montcada cadet B
Camp. Cat. Cadet masc. 1r any - Grup 2
JORNADES  RESULT.
29 UBSA - CB Montcada B     76-60
30 CB Montcada B - Valls  59-88

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Castelldefels 28 53
2   Granollers               28 51
3 Grup Barna           28 49
14 CB Montcada 28 32

CB Montcada cadet C 
Cadet Fase regular C2 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
15 CB Montcada C - AECAM     Ajorn.
16 Sant Cebrià - CB Montcada C    126-33

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Cebrià              14 25
2 C.E. Escola Del Carme 12 23

3 Sant Medir             14  23
7 CB Montcada  12 16

CB Montcada cadet fem.
Cadet femení fase reg. B1 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
15 CB Montcada - Pallejà   41-34
16 CB Montcada - Pia Igualada   Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Sant Just                13  23
2 Sant Quirze               13  21
3 La Merce  13 20
5 CB Montcada  14 20

CB Montcada infantil A
Infantil A - Nivell A2 - Grup 1
JORNADES  RESULT.
15 CB Montcada  - Barberà  102-69
16 CB Montcada descans  

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants                        13 25
2 C.B. Vilassar De Dalt A           13  24
3  Minguella 12 18
5 CB Montcada A                        12  17

CB Montcada infantil B
Infantil B - Fase reg. B2 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
15 CB Montcada B - Badalonés   67-54
16 Sant Josep B - CB Montcada B   81-60

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Joventut Badalona D                     16  31
2 Gramenet               16  29
3 Sant Josep B             16  29
10 CB Montcada  15 15

CB Montcada mini A
Mini A - Nivell B1 - Grup 02
JORNADES  RESULT.
15 CB Montcada A- La Garriga   Ajorn.
16 Sta Perpètua - CB Montcada A    102-69

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argenta Granollers B     14  25
2 Les Franqueses              13  25
3 C.B. Santa Perpètua Mixte A 14 24
6 CB Montcada  11  18

CB Montcada mini B
Mini B Fase reg. C1 - Grup 7
JORNADES  RESULT.
15 CB Montcada B  - Calella  Ajorn.
16 L’Ametlla - CB Montcada B    77-42

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CB Premià A 14 26
2 C.B. Llinars A 14 26
3 C.B. Calella            13  23
6 CB Montcada 13  19

CB Montcada premini A
Premini nivell B1 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
15 CB Montcada - Mollet  Ajorn.
16 St Gervasi - CB Montcada    82-75

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gramenet Bàsquet Club A 15 27
2 Sant Gervasi 14 26
3 CB Montcada A 14 25
       
CB Montcada premini B
Premini nivell C1 - Grup 4
JORNADES  RESULT.
15 Mollet - CB Montcada B   50-67
16 Sta. Perpetua - CB Montcada B    49-31

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Castellar B 16 30
2 C.E. Sant Nicolau            16  30
3 C.B. La Salle Horta A                  15  27
9 CB Montcada  15  18

CB Elvira Cuyàs -21
Sosts 21. Camp. -21 B - Grup 4
JORNADES  RESULT.
25 Rubí - Elvira Cuyàs   45-46
26  Elvira Cuyàs - Ripollet  0-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Ripollet                      24 44
2 C.B. Elvira Cuyàs                  24 41
3 Escolapis Sarrià  24 40
                     

CB Elvira Cuyàs júnior fem.
Camp. Júnior B femení - Grup 5
JORNADES  RESULT.
29 Elvira Cuyàs - Basquet Llor  Ajorn.
30 Elvira Cuyàs - Pallejà  48-42

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Femení Ronda                  24 47
2 C.B. Castellar                     24 45
3 Parets                 23 43
9 Elvira Cuyàs 23 29

CB Elvira Cuyàs preinfantil
Preinfantil B Fase reg. B2 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
15 Elvira Cuyàs - UESC  65-42
16 Elvira Cuyàs - St Jordi  68-60

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gaudí                       15 30
2 Claret                       14 24
3 Mazda Viacar 13 22
5 CB Elvira Cuyàs  14  21

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

JORNADES  RESULT.
29 La Salle - Can Sant Joan   68-78
30 Can Sant Joan - St Andreu  65-61

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llinars “B”         28 52 
2    C.B. Llavaneres “A”                  28 52
3 Santa Perpètua             28 51
9 Can Sant Joan 28 39

CEB Sant Joan cadet
Camp. Prom. Cadet. Nivell B2 - Grup 2
JORNADES  RESULT.
15 Cesp Safa - Can St. Joan   68-42
16 Can St. Joan - La Llagosta   73-65

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 S.E.S.E. C              14  25
2 El Masnou 14 25
3 Canovelles                          14  23
6 Can Sant Joan  14  21

CEB Sant Joan preinfantil
Preinfantil. Promoció Nivell B1 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
15 Gramanet - Can St. Joan   71-65
16 Can St. Joan - Parets   67-53

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valldemia                       14 27
2 CN Sabadell                       14 25
3 Sant Nicolau 15 24
8 CEB Can Sant Joan  14  17

CB La Salle júnior
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
29 La Salle - Can Sant Joan   68-78
30 Caldes - La Salle   61-66

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llinars “B”         28 52 
2    C.B. Llavaneres “A”                  28 52
3 Santa Perpètua             28 51
14 CB La Salle 28 33

CB La Salle júnior fem.
Camp. Júnior B fem. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
28 La Salle - Sarrià   57-32
29 La Salle - AECAM  75-38

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Maristes Sants-Les Corts 23 46
2 Hispano Basket                        23 43
3 Salle Comtal           24 42
9 CB La Salle 24 32

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A 
Primera divisió catalana
JORNADES  RESULT.
35 Peralada - CD Montcada  0-2
36 CD Montcada - Vilafranca   3-1
37 Morell - CD Montcada  4-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cornellà   37 77
2 Prat  36 69
3 Amposta  37 67
13 CD Montcada 36 50

UE Santa Maria A 
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
31 La Romànica - Santa Maria    1-1
32 Vilamajor - Santa Maria  1-3
33 Santa Maria  - Cardedeu  1-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà 33 76
2 Sant Joan Atlètic   33 71
3 La Torreta 31 65
7 Sta. Maria 33 50

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5
JORNADES  RESULT.
29 Santa Maria B - Doscafar  11-1
30 La Salle Premià - Santa Maria B   3-3

CLASSIFICACIÓ  PJ PTS
1 Argentona  29 80
2 Premianense    30 59
3 Montgat 30 57
11 Sta. Maria B 30 38

UE Sant Joan Atlètic 
2a  regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
31 Sant Joan - Montmeló    5-2
32 Parets  - Sant Joan  0-2
33 Sant Joan  - Lliçà d’Avall  5-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà 33 76
2 Sant Joan Atlètic   33 71
3 La Torreta 32 68

EF Montcada cadet A
Cadet A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
29 Parets - EF Montcada A   4-2
30 EF Montcada A - Vilassar Mar B  3-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu 28 74
2 Canovelles  28 70
3 Montornès  28 66
10 EF Montcada A 28 33

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

27 EF Montcada B descans  
28 Parets A - EF Montcada B  4-2
29 EF Montcada B - Granollers  5-7

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Granollers C    23 66
2 Bellavista Milán C  23 62
3 Vicremei  24 55
7 EF Montcada B 23 28

EF Montcada cadet C
Cadet C. 2a divisió - Grup 24
JORNADES  RESULT.
27 EF Montcada C - C. Rull Romulo T.  0-2
28 EF Montcada B - La Romànica  4-3
29 Ripollet B - EF Montcada B   1-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 EF Sabadell   27 76
2 Cerdanyola  27 69
3 Santa Perpètua 26 68
11 EF Montcada C 27 27

EF Montcada infantil A
Infantil A. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
29 Sant Gabriel - EF Montcada A   2-2
30 EF Montcada A - Barceloneta  11-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles    30 73
2 Mollet 30 71
3 Lliçà  30 62
6 EF Montcada  30 57

EF Montcada infantil C
Infantil B. 2a divisió - Grup 24
JORNADES  RESULT.
27 EF Montcada C descans  
28 EF Montcada C - Junior  0-1
29 EF Bonaire - EF Montcada B   9-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Ol. Can Fatjó 23 67
2 Cerdanyola   23 55
3 Castellbisbal 23 52
10 EF Montcada C 22 23

EF Montcada aleví A
Aleví. 1a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
29 EF Montcada A - Sant Andreu  2-1
30 U. Bellvitge - EF Montcada A    3-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia  30 84
2 Badalona C  29 67
3 Unifi cación Bellvitge  30 64
8 EF Montcada 30 44

EF Montcada aleví B
Aleví. 1a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
29 EF Montcada B - Montornès  5-3
30 Parets - EF Montcada B   4-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt  30 78
2 Mollet   30 72
3 La Torreta 30 67
12 EF Montcada B 30 17

EF Montcada aleví C
Aleví. F7 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
27 S. Llorenç Morunys - EF Montcada C   Ajorn.
28 EF Montcada C - Cerdanyola   1-5
29 EF Montcada C - CE Sabadell   4-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 St Llorenç  23 69
2 Martinenc 23 55
3 Ripollet   26 55
10 EF Montcada B 25 20

EF Montcada benjamí A
Benjamí A - Segona divisió - Grup 14
JORNADES  RESULT.
27 Granollers - EF Montcada    2-5
28 EF Montcada C - Polinyà   6-3
29 EF Montcada C descans   

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada  25 70
2 Polinyà  25 66
3 Canovelles B  25 63

EF Montcada benjamí B
Benjamí B - Segona divisió - Grup 11
JORNADES  RESULT.
27 EF Montcada B - Mollet  8-3
28 EF Montcada B - Polinyà   4-3
29 Canovelles - EF Montcada B  6-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliçà D’Amunt D  26 70
2  Parets C 25 68
3 Canovelles C  25 60
6 EF Montcada B 25 42

EF Montcada Benjamí C
2a divisió - Grup 10
JORNADES  RESULT.
27 EF Montcada B descans  
28 S. Eulàlia Ronçana - EF Montcada C    5-3
29 EF Montcada C - Mollet D  4-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sta Eulàlia Ronçana  27 62
2 Poniente    27 61
3 Lourdes 27 59
12 EF Montcada C 27 14

EF Montcada prebenjamí 
Prebenjamí F7 - Grup 4
JORNADES  RESULT.

27 EF Montcada - Sant Feliu Codines B  2-1
28 EF Montcada - Les Franqueses    18-3
29 P. B. Gualba - EF Montcada    1-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada   29 84
2 La Torreta  29 81
3 Vilanova Vallés  29 69

FUTBOL SALAFUTBOL SALA
Game’s Gallery Montcada
1a Nacional A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
30 Game’s Gallery - Gavà   6-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Corbera  30 71
2 Canet 30 65
3 Santvicentí 30 58
4 Game’s Gallery Montcada 30 55

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3
JORNADES  RESULT.
26 Can Cuiàs A - FS Bar Fernando     7-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 AE Can Cuiàs  26 67
2 Ripollet B  26 66
3 Sant Cebrià 26 47

AE Can Cuiàs sènior B
Sènior B. 2a divisió B territorial - Grup 6
JORNADES  RESULT.
26 Can Cuiàs B - PB Johan   5-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta  26 64
2 Manent Rambla  26 64
3 Penya Barcelonista Johan   26 55
9 AE Can Cuiàs B 25 33

FS Montcada juvenil
Juvenil Nacional - Grup 6
JORNADES  RESULT.
26 M. S. Coloma - FS Montcada   9-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 FC Barcelona 24 66
2 A.E. Les Corts Ubae   23 56
3 F.S. García 24 55
6 FS Montcada 23 36

FS Montcada infantil
Divisió d’honor infantil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
26 Les Corts - FS Montcada   5-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. García 24 69
2 A.E. Les Corts Ubae   24 63
3 FC Barcelona 24 61
5 FS Montcada 24 45

EF Montcada juvenil A
2a divisió juvenil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
26 EF Montcada A - Ripollet  Ajornat

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius  24 58
2 Sagarra B  24 50
3 Ripollet 22 49
7 EF Montcada A 23 34

EF Montcada juvenil B
3a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
26 Palau - EF Montcada B   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CN Sabadell     24 54
2 Bonaire 23 52
3 Forat Del Vent 23 52
5 EF Montcada B 24 45

AE Can Cuiàs juvenil
2a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
26 Can Cuiàs - Escola Pia Igualada   Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants  26 71
2 St Just  25 61
3 St Andreu Sagrera 26 60
5 AE Can Cuiàs  24 42

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Copa Catalunya 
REPESCA PERDEDORS  RESULT.
H. Esplugues  - La Salle     29-26

La Salle masculí B
2a catalana Fase de permanència - Grup 2
JORNADES  RESULT.
7 HC Manyanet Les Corts - La Salle B  26-27
8 La Salle B - CH Lubesa Valldoreix  28-27
9 La Salle B - CH Bordils  36-38

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Bordils 9 14
2 Sant Miquel     8 14
3 La Salle B 9 10

La Salle cadet femení
Copa Catalunya 1a fase - Grup 3 
JORNADES  RESULT.
2 La Salle - Bordils  35-36
3 Maristes Rubí - La Salle   0-10

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Bordils    3 6
2 Granollers 3 4
3 La Salle   2 0

La Salle infantil
Copa Federació 2a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
6 H Sant Quirze - La Salle  27-26

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1  Sant Martí Voramar 4 8
2 Handbol Terrassa 5 8
3 Sant Quirze     5 8
5 La Salle 4 2

ATLETISMEATLETISME
III Milla Urbana
Categoria absoluta Masculí 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Mohamed Benhmbarka  4:21
2 Samir Ait Bouychamane  4:22
3 Abdelhak Sabhi  4:27
Categoria absoluta Femení 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Hasna Bahom  5:16
2 Encarna García Rus  5:28
3 Ana Álvarez Grijalba  5:44

Open masculí 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Khalid Merrohne  4:41
2 Manuel Armando Peñafi el  5:03
3 Julio José Navaz  5:04
Open femení 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Carolina Arqué  6:40
2 María Mercedes Luque  6:43
3 Anna Torres  7:23

Júnior Masculí 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Zakaria Bourihou  4:48
2 Iván Roguera  4:55
3 Arnau Nadal  5:12
Júnior Femení 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Sonia Mañas  5:26
2 Aina Esbert  5:39
3 Aida Ariza  5:42

Veterà Masculí 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Francisco López  4:51
2 José Manuel Galán  4:54
3 Pedro Chivite  5:01
Veterà Femení 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Montserrat Romaguera  6:53
2 María Carmen Ramos  6:59
3 María Carmen Ruiz  7:04

Cadet Masculí 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Aitor Martín  4:58
2 Abderrazak Samaoui  5:03
3 Adrián Serrano  5:08
Cadet Femení 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Laura Gómez  6:00
2 Marta Gómez  6:07
3 Iris García  6:23

Infantil Masculí 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Àlex Del Castillo  5:42
2 Daniel Onieva  6:02
3 Víctor Martínez  6:08
Infantil Femení 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Paula Teruel  6:24
2 Alba Maya  6:37
3 Sandra Caballero  6:43

Aleví Masculí 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Yely Sagna  5:46
2 Carlos Roguera  5:57
3 Eloi Pinyol  6:14
Aleví Femení 1609 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Anna Garcia  6:18
2 Claudia Martínez  6:21
3 Diana González  6:35

Benjamí Masculí 600 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Martí Cañellas  2:39
2 Toni Solé  2:41
3 David Heredia  2:45
Benjamí Femení 600 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Paola Carmona  2:33
2 Rut Gali  2:55
3 Anna Zúñiga  2:57

Prebenjamí Masculí 600 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Albert Capell  2:56
2 Marc Fernández  2:59
3 Daniel Santamaría  3:13
Prebenjamí Femení 600 m.
CLASSIFICACIÓ FINAL  TEMPS
1 Carla Ortega  3:21
2 Marina Ribota  3:28
3 Michelle Sabrin  3:35

resultats i classifi cacions
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Al voltant de 350 estudiants 
de primer d’ESO de Mont-
cada, Ripollet, Cerdanyola, 
Barberà i Badia van par-
ticipar el 7 de maig en una 
trobada esportiva organitza-
da pel Consell Esportiu del 
Vallès Occidental Sud (CE-
VOS), que presideix actu-
alment el president de l’Ins-
titut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) i regidor 
d’Esports montcadenc, Juan 
Parra (PSC). La trobada va 
comptar amb l’assistència 
d’alumnes dels IES Mont-
serrat Miró, La Ferreria i La 
Ribera.
Els joves van participar en 
activitats de caire lúdic i es-
portiu a les immediacions 
del pavelló Miquel Poblet i 
a la zona d’atletisme, en les 

quals van adquirir nocions 
sobre diverses disciplines 
esportives. La trobada va 
fi nalitzar amb una sessió 
d’aeròbic conjunta entre els 
estudiants que van assistir a 
l’acte. “Amb aquesta jor-
nada hem pretès potenci-
ar la convivència i l’esport 
escolar a secundària”, ha 
indicat Parra. 

Antecedents. Aquesta cita es-
portiva celebrada es pot con-
siderar una versió reduïda de 
la trobada d’infants de la ca-
tegoria aleví que Montcada 
va acollir al 2005. En aquell 
cas, l’acte l’organitzava la 
Unió de Consells Esportius 
de Catalunya i al municipi 
es van reunir infants de tot 
l’àmbit de Barcelona, un to-
tal de 3.000 nens i nenes.

Montcada acull una 
trobada amb alumnes 
de secundària
L’activitat, organitzada pel CEVOS, va reunir 350 joves

ESPORT ESCOLAR

Sílvia Díaz  | Redacció

Els participants a la trobada van fer competicions de futbol | SANTI ROMERO

El CEIP El Turó va celebrar 
el 17 de maig la jornada es-
portiva en què l’AMPA va 
organitzar diferents activitats 
i un dinar de germanor. El 
Viver va fer també els dies 
16 i 17 de maig la seva festa 
lúdica i esportiva. 

Properes cites. El calendari 
de festes esportives es tan-
carà el 24 de maig amb les 
diades del Font Freda i del 
Mitja Costa. D’altra banda, 
el Sagrat Cor clourà aquest 
dia la celebració de  les fes-
tes del Pare Col. A més, el 
Font Freda organitza, a les 
17h, la tercera edició de la 
pedalejada infantil, amb la 
col·laboració d’Adimir. Els 
interessats poden inscriure’s 
al correu electrònic ampa-
fontfreda@gmail.com. El 31 de 
maig tindrà lloc la cloenda al 
Parc de les Aigües. A les 10h 
es lliuraran els premis i fi ns 
les 15h hi haurà jocs.

El CEIP Font Freda, el Sagrat Cor i Mitja Costa celebren la jornada el 24 de maig

Esport i diversió a les diades 
organitzades a El Turó i El Viver

JORNADES ESCOLARS

El bàsquet va ser un dels protagonistes de la festa d’El Viver | PILAR ABIÁN

Núria Sánchez  | Redacció

Jornada de tennis taula al pati del CEIP El Turó |  PILAR ABIÁN

Una de les activitats va ser el concurs de salts |  SANTI ROMERO

L’Escola de Natació de 
Montcada va obtenir un 
total de set pòdiums a la 
Final Territorial de Na-
tació que es va disputar 
el 10 de maig a Igualada. 
L’alevina Clara Romero 
va guanyar la prova de 
50m esquena i va fi nalitzar 
segona en 50m papallona. 
D’altra banda, la cadet 
Ana Suárez va obtenir el 
primer lloc en la competi-
ció de 100m esquena i la 
segona posició en la prova 
de 100m lliures. 
La cadet Marta Sánchez 
va acabar en segon lloc als 
100m. Finalment, l’alevina 
Mireia Prat va acabar terce-
ra a la prova de 50m braça 
i l’aleví Joan Grau va fi na-
litzar en tercer lloc en la ca-
tegoria 50m papallona. Els 
cinc nedadors participaran 
el proper 25 de maig a la Fi-
nal Nacional, a Palafrugell 
(Girona).

L’escola obté 
set pòdiums 
a la Final 
Territorial

NATACIÓ

Núria Sánchez  | Redacció

L’IME obre les 
inscripcions al Casal 
d’Esports d’estiu

Els Casals de l’IME són una bona opció per passar-ho bé al juliol | SANTI ROMERO

CASAL D’ESTIU

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) obrirà 
les inscripcions per al Casal 
Esportiu d’estiu entre el 26 i 
el 29 de maig. Les activitats 
es faran del 30 de juny al 25 
de juliol a les instal·lacions 
esportives de la Zona Cen-
tre, de dilluns a divendres 
i s’adrecen a nens nascuts 

entre el 1994 i el 2004. Els 
més petits, els que han aca-
bat enguany P-3 i P-4, faran 
només dues hores –de 12 a 
14h–, mentre que la resta 
podrà optar per l’horari re-
duït o bé fer cinc hores, de 
9 a 14h. El preu de la pri-
mera opció és de 40 euros, 
mentre que la segona costa 
80 euros.

Les activitats es faran del 30 de juny al 25 de juliol

Núria Sánchez  | Redacció

El regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), va signar el 15 
de maig l’adhesió de l’Ajun-
tament al manifest ‘Joc net’, 
impulsat pel Consell Comar-
cal del Vallès Occidental i la 

Federació Catalana de Fut-
bol, que han implicat els 
municipis de la comarca en 
el foment dels valors  de la 
convivència i la tolerància a 
l’esport | NS

‘al Vallés Occidental, joc net’

Campanya a favor del civisme a l’esport

Parra (dreta), signant amb els presidents del Consell i la Federació |  PREMSA 

La piscina descoberta 
obre el 2 de juny

ACTIVITATS D’ESTIU

La piscina d’estiu, situada a 
la Zona Esportiva Centre, 
obre portes enguany més 
aviat que mai, el 2 de juny, i 
tancarà el 31 d’agost. L’equi-
pament funcionarà de 10.30 
a 19h, de dilluns a diumen-
ge. Les entrades tindran un 
preu general de 6 euros i 
de 4,5 per als menors de 18 
anys i els més grans de 65. 
Per obtenir informació sobre 

els abonaments individuals, 
familiars i per a la gent gran, 
els interessats han d’adreçar-
se a l’IME (Tarragona, 32).

Futbol 7. Els equips que 
encara estiguin interessats 
a participar a la lliga d’estiu 
de futbol 7, que es disputarà 
a l’estadi de la Ferreria per 
segon any consecutiu, tenen 
temps fi ns al 28 de maig per 
fer la inscripció a l’IME.

Silvia Díaz  | Redacció
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La Salle i l’Elvira Cuyàs 
van celebrar el 13 de maig 
l’acte ofi cial de fusió de les 
dues entitats i van establir 
els càrrecs dels membres 
de la Junta. L’actual presi-
denta de l’Elvira, Cristina 
Iniesta, ostentarà aquest 
mateix càrrec en la nova 
entitat. Josep Maria Vila-
llonga en serà el vicepresi-
dent, Eduardo Ruiz n’és el 
secretari i Josep Maria Va-
llespinós s’encarregarà de 
la tresoreria. D’altra ban-
da, Rafael Garries, Xavier 
García, Raquel Fernández, 
Francesc Font i Xavier 
Torreblanca seran els vo-
cals de la nova entitat. Fi-
nalment, l’entrenador del 
sots-21, Emilio Fernández, 
assumirà les tasques de la 
direcció tècnica. 
Els objectius de l’entitat,  
segons Iniesta, passen per 
la promoció i consolida-

ció dels equips. “Volem 
mantenir de tres a quatre 
equips en promoció-esco-
la de bàsquet i consolidar 
els equips superiors, am-
pliant-los en un futur, si 
és possible”, ha dit. L’AE 
comptarà la temporada vi-
nent amb set conjunts. 

Activitats. La primera ac-
tivitat realitzada per l’AE 
Elvira-La Salle va ser un 
3x3 de bàsquet el 4 de 
maig, a la pista del CEIP 
Elvira Cuyàs, amb mo-
tiu de la Festa Major de 
Mas Rampinyo. L’acte 
va reunir un centenar de 
participants i una vinte-
na d’equips, entre 6 i 35 
anys. “Estem molt satis-
fets per la resposta del 
públic en la primera ac-
tivitat que duem a ter-
me després de la creació 
de la nova entitat”, va 
subratllar Iniesta.

Les dues entitats signen l’acte 
ofi cial de fusió i creen nova junta
El club treballarà per consolidar els conjunts superiors i per promocionar l’escola de bàsquet

El 3x3 de bàsquet a Mas Rampinyo va ser força participatiu | SILVIA DÍAZ

BÀSQUET. AE Elvira-La Salle

Núria Sánchez  | Montcada Nova

El CB Montcada ha enge-
gat la campanya de pro-
moció i preparació per la 
propera temporada. L’en-
titat, que compta amb una 
setzena d’equips, és un re-
ferent dins el bàsquet local i 
vol créixer encara més. Per 
aquest motiu, el club obre el 
període d’inscripcions per a 
nens nascuts entre el 1995 
i el 2002. El coordinador 
del CB Montcada, César 
Monfort, ha fet una crida 
per a tots els infants: “Vo-
lem fer més gran el club 
i convidem a tots els in-
fants a jugar a bàsquet”. 
Els interessats que vulguin 
fer créixer l’entitat i jugar 
a bàsquet poden formular 
la inscripció entre el 26 de 
maig i el 13 de juny de 18 
a 20h a la seu del club (Bo-

navista, 10) o trucant al te-
lèfon 629 353 102.  

Escola.  Una de les apos-
tes de l’entitat és l’Escola 
de bàsquet, que participa a 
trobades lúdico-esportives 
amb altres equips del ter-
ritori. La darrera cita va 
tenir lloc l’11 de maig i 

l’Escola local va participar 
a la Trobada de Castellar 
que va comptar amb la 
participació d’una trentena 
d’escoles. Els infants van 
poder gaudir d’una jorna-
da de bàsquet i activitats 
alternatives com mini-golf, 
aeròbic, jocs i parcs infan-
tils, entre d’altres.

L’Escola va participar a la Trobada d’Escoles de bàsquet de Castellar

El CB Montcada va organitzar a l’abril una trobada al municipi | SANTI ROMERO

BÀSQUET. CB Montcada

Núria Sánchez  | Redacció

El cadet B del CH La Sa-
lle enguany no passarà a la 
història pels resultats obtin-
guts. Però els nois d’Àlex 
Weikert són l’exemple a 
seguir per tots els equips de 
l’entitat. Malgrat les man-
cances amb què el conjunt 
va iniciar la temporada, dia 
a dia ha millorat i ha evolu-
cionat en joc i tècnica i les 
pallisses rebudes a la pri-
mera volta s’han convertit 
en empats o derrotes per la 
mínima a la segona. El ca-
pità local, Àlex Casajoana, 
ha afi rmat que el bloc vol 
seguir treballant: “Tots els 
jugadors continuarem en-
trenant per  millorar”. El 
conjunt només patirà dues 
baixes cara a l’any vinent i 
podrà seguir treballant per 
consolidar-se.

Cohesió. El conjunt s’ha 
mostrar unit i tots els ju-
gadors han mostrat impli-
cació i bona actitud tant 
en entrenaments com en 
partits. Tots els membres 
han adoptat responsabilitat 
i sentiment de club i han 

assistit als partits del sènior 
per cohesionar l’entitat i fer 
sentiment de grup. El cadet 
B d’enguany no serà recor-
dat pels seus èxit esportius, 
però si per ser un refl ex de 
disciplina, positivisme, es-
forç i esperit de lluita.

HANDBOL. CH La Salle Montcada

El conjunt local ha estat un exemple de superació durant tota la temporada

La plantilla del Cadet B ha estat un referent per a l’entitat | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez  | Redacció

El club obre les inscripcions 
per a infants d’entre 5 i 13 anys

El cadet B evoluciona i millora 
amb la implicació dels jugadors

Imatge dels membres de la junta de la nova entitat | NÚRIA SÁNCHEZ

FESTA MAJOR MAS RAMPINYO

Els actes esportius 
omplen la pista de 
l’Elvira Cuyàs
La Unió va oferir una exhibició de ball

Un dels balls que es van poder veure a la pista de l’escola | M. ROSA BORRÀS

Els actes esportius amb 
motiu de la Festa Major de 
Mas Rampinyo han seguit 
la tònica general de la resta 
d’activitats del programa 
festiu: èxit de públic. 
L’exhibició de gimnàstica 
rítmica és ja tot un clàssic 
dins del programa festiu 
d’aquesta celebració i la 
pista de l’Elvira Cuyàs es 
va omplir, l’1 de maig, de 
gom a gom de públic per 
gaudir de les demostraci-
ons de ball que van oferir 

les alumnes del Club Gim-
nàstica La Unió. 
D’altra banda, el centre ex-
cursionista de Montcada i 
Reixac, El Cim, va dur a 
terme el 4 de maig, el dar-
rer dia de la festa major, 
la XXI caminada popular 
que es va desenvolupar 
des de La Unió de Mas 
Rampinyo fi ns a Gallecs. 
La sortida era la quarta i 
derrera prèvia a la Marxa 
a Peu a Montserrat, que va 
tenir lloc entre el 17 i el 18 
de maig.

Silvia Díaz | Mas Rampinyo
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L’aleví A del CFS Montca-
da clou la temporada amb 
un meritori segon lloc. Els 
nois de Francisco Salazar i 
Javier Arenas  s’han procla-
mat sotscampions del Grup 
Segon de Primera Divisió 
amb 58 punts. Els locals 
han fi nalitzat a tan sols un 
punt del primer classifi cat, 
el Finques Centelles A, que 
ha assolit l’ascens a Divisió 
d’Honor. Malgrat tot, el 
bloc ha assolit els objectius 
de la temporada: mantenir 
la categoria i obtenir la mi-
llora individual i col·lectiva 
dels jugadors.

Bones xifres. El conjunt ha 
obtingut uns resultats molt 
bons i ha estat força regular 
durant tota la campanya. 
L’aleví A només ha perdut 
dos partits a domicili i n’ha 
empatat un a casa. A més, 

els nois de Salazar han estat 
els màxims anotadors de la 
competició,  amb 196 gols 
a favor i el conjunt menys 
golejat, amb 30 gols en con-
tra. En els darrers partits 
de lliga disputats, els locals 

van guanyar a casa contra 
el Parets A –cinquè classi-
fi cat– per un clar 6 a 2 i es 
van imposar a domicili a la 
pista de l’Escola Pia Valero 
B –vuitè a la taula– per 3 
a 8. 

El Torneig Ciutat de Montcada 
se celebra el 14 i 15 de juny
El benjamí A i el prebenjamí A es proclamen campions de lliga una jornada abans de fi nalitzar la temporada

Un any més, l’EF Montca-
da, amb la col·laboració de 
l’Institut Municipal d’Es-
port i Lleure (IME), orga-
nitza el 14 i 15 de juny la 
tercera edició del Torneig 
Ciutat de Montcada. En-
guany, la competició es fa 
alhora a les diferents instal-
lacions que hi ha al munici-
pi. Durant els dos dies, tots 
els equips de l’entitat dis-
putaran triangulars al nou 
estadi de la Ferreria i al 
camp de Can Sant Joan. El 
torneig Ciutat de Montca-
da, que posa el punt i fi nal 
a la temporada de l’entitat, 
comptarà amb la participa-
ció del Mercantil, l’Europa, 
el Júpiter i la Montañesa, 
entre d’altres. 

Campions. A falta d’un 
partit, el benjamí A de l’EF 

Montcada va guanyar la lli-
ga, el 10 de maig, derrotant 
el Polinyà per 6 a 3. Aquest 
ascens suposa que l’any vi-
nent l’equip jugui a Primera 
Divisió. “Hem aconseguit 
el nostre objectiu, que 
era pujar de categoria”, 
ha explicat l’entrenador de 
l’equip, Santiago Castro, 
qui ha felicitat tot l’equip 
per la bona temporada que 
ha dut a terme. El conjunt 
ha estat un dels menys go-
lejats durant la temporada 
i, per contra, ha sumat més 
de 200 gols. D’altra banda, 
el prebenjamí A, dirigit 
per José Manuel Arjona, 
s’ha proclamat campió del 
Grup Quart del campionat 
de lliga prebenjamí. L’equip 
local tan sols ha perdut un 
partit i ha acabat amb tres 
punts més que el segon 
classifi cat, La Torreta.

FUTBOL. EF Montcada

El Benjamí A després de proclamar-se campió de lliga | EF MONTCADA

L’equip de Francisco Salazar es queda a un punt de l’ascens a Divisió d’Honor

L’aleví A fi nalitza en segon lloc 
amb un balanç molt positiu

FUTBOL SALA. CFS Montcada

Núria Sánchez i Silvia Díaz

L’aleví A només ha perdut dos partits en tota la campanya | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  | Redacció

ATLETISME

Un total de nou corredors de 
la  Joventut Atlètica Montca-
da (JAM) va participar el 4 
de maig al “Mulla’t i corre 
per l’esclerosi múltiple”. La 
prova, que organitza l’Associ-
ació Esportiva Mitja Marató 
de Terrassa, consistia a córrer 
tres quilòmetres al Circuit de 
Montmeló. Cal destacar els 

resultats de les infantils Pau-
la Teruel i Alba Mayà, que 
van acabar primera i tercera 
respectivament de la clas-
sifi cació general femenina. 
En el certamen també van 
participar Ildefons Teruel, 
Eric Teruel, Enric Mayà, Jo-
ana Càmara, Teresa Martín, 
Mercedes Mesalles i Heidi 
Gabarrón.

La JAM corre per 
l’esclerosi múltiple
L’equip va aconseguir dos pòdiums en el certamen

A la imatge les corredores locals Paula Teruel i Alba Mayà | JAM

Núria Sánchez  | Redacció

els equips de fubtol sala es mantenen

Els dos conjunts juvenils de l’Escola de Futbol Montcada han 
assolit l’objectiu de la temporada i tots dos han aconseguit la 
permanència. El juvenil A, dirigit per Gerardo Sánchez, ha 
fi nalitzat en setè lloc amb 31 punts i després de molt patir 
durant tota la campanya, es manté a Segona Divisió gràcies 
als bons resultats de les darreres jornades. D’altra banda, el 
juvenil B dirigit per José Luis Carrasco ha obtingut un meritori 
cinquè  lloc a la primera temporada de juvenil. L’equip local 
participava al Grup Segon de Tercera Divisió. Tots dos equips 
han fi nalitzar la temporada mantenint la categoria | NS

La cadet Andrea Mayor 
va aconseguir fi nalitzar en 
cinquena posició a la Final 
Nacional individual de 
gimnàstica rítmica que es 
va disputar el 17 de maig 
a Sant Carles de la Ràpi-
ta. La classifi cació de Ma-
yor ha estat un èxit per a 
l’entitat. D’altra banda, el 
conjunt cadet no va tenir 
tanta sort i no va poder 
aconseguir passar a la Fi-
nal Nacional per equips. El 
bloc local,  format per Me-
lania Ferrer, Gemma Mo-
reno, Andrea Mayor, Pa-
tricia Jané i Helena Bea, va 
fi nalitzar en cinquè lloc a 
la Final Territorial per con-
junts, que es va disputar el 
10 de maig a Masnou. Les 
locals no van poder assolir 
una de les quatre posicions 
que donen un lloc per a la 
Final Nacional.

Mayor, 
cinquena 
a la Final 
Nacional

GIMNÀSTICA

Núria Sánchez  | Redacció

en 2 minuts...

L’equip júnior de korfbal de l’IES Montserrat Miró s’ha 
proclamat campió de lliga. El conjunt dirigit per Dani 
Vidaña ha fi nalitzat primer amb 20 punts per davant 
de l’ IES Nicolau Copèrnic, amb 18. El bloc local –for-
mat per Marc Castillo, Aitor Sierra, Jordi Grau, Paris 
López, Daniel Blanco, Adriá Alimbau, Marina García, 
Irina Casado, Lara Subils, Lídia Fos, Sílvia Pérez, Aroa 
Gutiérrez i Clara García– tan sols ha perdut dos partits 
en tota la competició i n’ha guanyat deu. A més, el 
jugador local Marc Castillo s’ha classifi cat com el quart 
màxim encistellador amb 24 punts | NS

> El júnior del Miró guanya la lliga

El club Shi Kan de karate va obtenir quatre pòdiums al 
Campionat de Catalunya de Kius disputat a Mollet del 
Vallés el 26 d’abril. Els esportistes locals van guanyar 
una medalla d’or, una de plata i dos de bronze. Cal 
destacar la infantil Leyre Pérez, que es va proclamar 
campiona de Catalunya, el juvenil Miguel Ángel Colom, 
que va fi nalitzar en segon lloc, i les dues medalles de 
bronze dels juvenils Iván Villarroel i Alejandro Ronco. 
D’altra banda, el Shi Kan va participar al Torneig Social 
de l’AE Can Deu el 27 d’abril. Els esportistes locals van 
obtenir un total de vuit medalles: dues d’or, dues de 
plata i quatre de bronze | NS

> Quatre pòdiums al campionat català

> Èxit del Lee Young a la Final Nacional
El club de taekwondo Lee Young Montcada va ob-
tenir molt bons resultats al Campionat de Catalunya 
Infantil i Adults de Poomsae. El torneig es va celebrar 
al Pavelló Municipal de la Mar Bella de Barcelona l’11 
de maig. Cal destacar la medalla de bronze de l’alevi-
na Andrea Serrano; el cinquè lloc del benjamí Carlos 
Serrano i les sisenes posicions de l’alevina Miriam 
Caravaca i l’infantil Arian Medina. En el campionat 
català van participar un total de 60 clubs i més de 
600 taekwondistes | NS



Georgina Vendrell
Trepitjant fort. Sota un posat de dona pausada, tranquil·la i discreta, Georgina Vendrell amaga 
un volcà creatiu en plena erupció. Gràcies al seu treball i la seva tenacitat, amb només 24 anys està 
aconseguint destacar-se com una de les fi gures emergents en el sector de la moda a Catalunya. 
En l’última edició del ModaFad, l’estiu passat, va guanyar un dels premis com a jove promesa amb 
una col·lecció de roba d’home inspirada en el moviment underground londinenc dels anys 80. Al 
setembre, presentarà els seus dissenys a l’espai per a nous talents Ego de la passarel·la Cibeles, 
a Madrid. Malgrat dedicar-se a la moda, aquesta montcadenca, veïna de Terra Nostra, defuig del 
“glamour” que envolta les passarel·les i prefereix mantenir-se en un discret segon pla, tot el contrari 
del que emanen els seus dissenys, peces molt originals i atrevides per a homes sense complexes 
disposats a ser el centre d’atenció.  

“Has de picar molta pedra per 
fer-te un nom en la moda”

-Com ha arribat l’oportunitat de par-
ticipar a l’Ego Cibeles?
Gràcies a l’equip de ModaFad, que 
va anar a Madrid a mostrar els meus 
treballs. Es veu que van agradar i per 
això m’han sel·leccionat.
-ModaFad ha estat, sens dubte, el 
teu trampolí.
Doncs sí. M’hi vaig presentar per 
provar i vaig acabar guanyant un 
dels premis com a jove promesa. 
La veritat és que ni jo mateixa m’ho 
creia. Mai no havia fet res semblant, 
una col·lecció de 25 peces en no-
més tres mesos. Vaig haver de tre-
ballar molt i passar molts nervis el 
dia de la desfi lada, però va ser una 
experiència única.
-De petita ja jugaves a dissenyar roba?
La veritat és que mai m’havien inte-
ressat ni la costura ni el patronatge, 
a la que sempre li ha agradat la cos-
tura és a la meva mare. Jo no vaig 

tocar una màquina de cosir fi ns que 
no em vaig matricular a l’Institut Ca-
talà de la Moda. 
-I aleshores és quan se’t va despertar 
el cuc pel disseny?
Bé, sempre m’ha agradat anar de 
botigues, però fanàtica de la moda 
no ho he estat mai. Ha estat una vo-
cació que he descobert estudiant. 
-Certament, el teu estil personal és 
molt discret comparat amb els teus 
dissenys. D’on treus la inspiració?
Sempre em costa arrencar. Sóc una 
mica gandula (riu). Començo fent di-
buixos i, sobretot, m’inspiro mirant 
els teixits. Després, sobre la marxa, 
vaig fent els canvis que vull i el que 
en inici podia ser una jaqueta acaba 
convertida en una armilla.
-Per què t’has especialitzat en la 
roba per a home?
Perquè el disseny per a dones està 
molt saturat. Amb els homes pots 

arriscar més i no hi ha tanta com-
petència.
-Quins són els teus dissenyadors fa-
vorits?
M’agrada molt la línia de Dior feta 
per a models més aviat prims –no 
m’agraden els catxes, desllueixen 
la peça–, moderns i alhora ele-
gants. Quan faig els meus dissenys 
penso que els vestiran homes joves 
i arriscats.

-El cert és que són peces de roba 
poc convencionals que difícilment 
veurem al carrer.
Aquí no, perquè som força conser-

vadors a l’hora de vestir, però a Lon-
dres sí tindrien cabuda. Allà, fruit de 
la barreja cultural, la gent és arrisca-
da vestint i ningú no et mira pel car-
rer, com passa aquí. El meu somni 
és poder anar-hi a treballar i obrir-hi 
la meva pròpia botiga de roba.
-I qui és qui marca la moda?
Hi ha un grup format per una qua-
rantena de persones amb molt de 
pes en el sector que es reuneixen i 
decideixen, a grans trets, les tendèn-
cies. Una font d’inspiració és com 
vesteixen els adolescents. Són els 
que, de manera natural i espontània, 
aporten noves idees.
-Som esclaus de la moda?
No tothom ho és, el problema és 
que a les botigues només trobes 
el que et volen vendre i, de ve-
gades, és difícil trobar peces que 
t’agradin i et quedin bé, indepen-
dentment de la moda de torn.

-La marca i el preu són garantia de 
confi ança?
No sempre. Els joves dissenyadors 
tenim el problema que podem fer 
una peça fantàstica però, si està 
penjada al costat d’un Dolce Gaba-
na, per exemple, no ens menjarem 
un torrat, encara que estigui millor 
cosida i tingui més qualitat. El com-
prador sempre preferirà l’altre. Has 
de picar molta pedra per fer-te un 
nom en el món de la moda. Per això 
fa molta ràbia que gent que no és de 
la professió vagi de dissenyadora per 
la vida aprofi tant que és famosa.
-I no només això, també has 
d’invertir-hi diners.
Això és veritat. Tots els dissenys que 
faig els pago de la meva butxaca i, 
per fer una bona peça, has de treba-
llar amb teixits de qualitat. Per sort, 
compto amb l’ajut dels meus pares 
que sempre m’han fet costat.

“El meu somni és anar 
a treballar a Londres i 
obrir-hi la meva pròpia 
botiga de roba”

 PILAR ABIÁN

Dissenyadora de roba 

>A títol personal
Pilar Abián


