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En opinió del consistori, la proposta de la Generalitat es pot millorar. Pàgina 3

SÒNIA HERNÁNDEZ

>>  El govern local
anuncia la pròxima
creació d’una Agència de
Promoció Econòmica P.9

>>  Trobada entre
l’alcalde i la direcció
de Correus per concretar
millores en el servei   P. 7

L’Ajuntament presenta
al·legacions al traçat
de soterrament de la C-17

>>  La Policia Local
confisca prop de 75
quilos d’haixís i deté
dues persones P.7

Els alumnes llencen confeti en commemoració de l’efemèride. P.12

El CEIP Elvira Cuyàs inicia els actes
de celebració del 25è aniversari

4.000 signatures
avalen l’oposició
municipal al túnel
sota el Turó

Pàgina 6

ÀNGEL ACÍN

>> El taller ‘La mirada de
les dones’ mostra la visió
femenina de la ciutat  P. 14
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 >>Vista aèria del Turó

>> Els partits anuncien
actes de campanya amb
motiu de les eleccions
autonòmiques P.11

>> El Valentine
Montcada confia en
remuntar posicions en la
lliga EBA de bàsquet P. 24

La Plataforma ciutadana con-
tra el túnel del Turó ha lliurat a
la Generalitat i a l’Ajuntament
més de 4.000 signatures sol·li-
citant la retirada del projecte de
la nova línia de tren de Manresa
a través del Turó de Montcada,
inclós al Pla Director d’Infraes-
tructures (PDI) de l’Autoritat
del Transport Metropolità
(ATM). Les signatures reco-
llides durant una campanya feta
a la localitat en els darrers me-
sos avalen el posicionament del
Ple municipal en contra de la
infraestructura.

LAURA GRAU

LAURA GRAU
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[ BÀSQUET MASCULÍ. LLIGA EBA ]

Directiva, cos tècnic i jugadors defensen la qualitat de la plantilla i confien a redreçar la situació

lluís maldonado
redacció

SÍLVIA DÍAZ

El Valentine suma la tercera
derrota consecutiva contra el Vic

INICI IRREGULAR DEL SÈNIOR B MASCULÍ
primera catalana

 >> L’afició no va poder celebrar la victòria del Valentine Montcada el dia de la presentació dels equips del club

El Valentine Montcada va
encaixar en el darrer partit da-
vant el Ferrer Vic la quarta de-
rrota, la tercera consecutiva, en
els primers sis partits de lliga, per
81 a 71, un resultat que els situa
tercers per la cua en la clas-
sificació del grup E de l’EBA.
El Valentine va afrontar el partit
contra el Vic amb les absències
per lesió d’Iván Pardo i Jordi
Acero, a les quals es va afegir la
de Jordi Pons, que es perdrà els
propers dos partits. Tot i les
baixes, el Valentine va tenir op-
cions fins al darrer quart, quan
només perdia per quatre punts,
61-57, gràcies en part als 22
punts de Dani Pérez.  Al final,
les baixes es van acabar notant
en excés. Per a l’aler Jaume
Santandreu, la imatge que va
oferir l’equip és molt diferent a
la d’altres partits que també s’han
perdut: “Després de la derro-
ta a casa contra l’Alella, el
conjunt s’ha refet i ha ofert
millor joc a la pista”. El juga-
dor opina que “si continuem
amb aquesta actitud els bons
resultats han d’arribar” i
confia que l’equip recuperarà la
tranquil.litat quan comenci a su-
mar victòries que, de segur, els
portarà als primers llocs de la
classificació.

El tècnic, tranquil. Ferran
Anguera reconeix que el Valen-
tine no està tenint un bon co-
mençament de lliga, però es
mostra optimista:“No estem
nerviosos, l’any passat també
vam perdre tres partits
inicials, i al final vam estar
lluitant pel títol”. El tècnic,
però, sí que nota que ara

El Valentine
femení perd

la imbatibilitat
lluís maldonado
redacció

El partit que havia de disputar
el Valentine femení amb el
Torelló a la pista coberta muni-
cipal el 25 d’octubre es va haver
de suspendre. El Torelló va
al.legar tres hores abans del
partit que no es presentaria per-
què no disposava de prou juga-
dores per lesió i malaltia. La
Federació Catalana haurà de
decidir si accepta l’argumentació
de l’equip d’Osona. Des del
Montcada, però, s’assegura que
el Torelló no va actuar correcta-
ment. L’entrenadora del Valen-
tine, Reme Jiménez, creu que la
Federació hauria de donar el
partit com a guanyat a les mont-
cadenques.
A la jornada anterior, el Va-
lentine femení va perdre la im-
batibilitat contra el Asisa-Ceset,
per tan sol un punt de diferència,
69 a 68, en un partit molt emo-
cionant en què el Valentine va
tenir opcions per endur-se la
victòria. El Montcada ocupa la
vuitena posició del Grup Primer
de Primera Catalana amb 7
punts i amb un partit menys.

 >> La plantilla s’ha renovat respecte l’any passat

El sènior B del Bàsquet Mont-
cada ha fet un inici irregular
de lliga al grup tercer de Pri-
mera Catalana. Després de
cinc jornades de lliga, els
montcadencs han sumat tres
victòries i dues derrotes, que
el situen dotzè en la clas-
sificació a tres victòries dels
líders, el Santa Coloma i el
Prat B. El Montcada B tenia
previst jugar el 29 d’octubre
el partit suspès contra el Sant
Josep B en la darrera jornada
de lliga. LR

ARXIU

“l’entorn està més neguitós
que la temporada anterior,
tothom està preocupat per
trobar la solució a l’equip”,
explica. Anguera s’ha mostrat
tranquil pel treball que està fent
com a tècnic davant d’una
hipotètica destitució: “La direc-
tiva és la mateixa que l’any
passat em va donar  l’opor-
tunitat d’entrenar a EBA, si
creguessin que ho he de
deixar, seguiria col.laborant
amb el club en allò que faci
falta”, afirma. El president del
Bàsquet Montcada, Pere Oliva,
ha deixat clar la confiança de la
directiva en l’entrenador: “Tots
estem convençuts que l’equip
es refarà, només falta una
victòria que doni moral ”.
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El Vitelcom ensopega amb el
Barça i s’allunya dels playoffs

Una victòria contra el líder, el Benicarló, l’1 de novembre donaria nova moral a l’equip

sílvia alquézar
redacció

>> Futbol Sala. Divisió de Plata

El Vitelcom Montcada es troba
ja a onze punts del play-off d’as-
cens a Divisió d’Honor, després
de perdre a la pista del Barça
per 3-2 i empatar a tres gols a
casa contra el Sícoris de Lleida
a les dues últimes jornades de
lliga del Grup B de la Divisió
de Plata de futbol sala. Per a la
plantilla local, l’equip està jugant
bé, però manca encert de cara a
porteria. “L’absència de Kel
per lesió s’està notant molt”,
indica el tècnic Juan Antonio
Garrido, qui afirma que el con-
junt local juga amb nervis pres-
sionat per la classificació actual
a la setena posició amb 7 punts,
lluny de l’objectiu d’ascens.  >> L’equip està a 11 punts dels líders, el Barça i el Benicarló

SÍLVIA DÍAZ

Qüestió de mala sort. El
president de l’entitat, Eusebio
Carrero, coincideix amb la resta
de la plantilla i està convençut que
les derrotes han estat per manca
de sort de cara al gol. “Qualitat
tenim i ha d’acabar veient-se”.
Carrero creu que l’equip necessita
tranquil·litat: “Els jugadors sen-
ten pressió i els afecta”, co-
menta, però no descarta prendre
mesures si l’equip no és capaç de
puntuar en els propers partits.
“Hem d’esperar i no pensar
en cessions, la responsabi-
litat no recau en l’entrenador,
sinó en el fet que estem ne-
gats de cara a porteria”, con-
clou el dirigent.
Una prova de foc per al Vitel-
com Montcada tindrà lloc el

pròxim 1 de novembre amb la
visita del Benicarló, líder imbatut
del grup juntament amb el Barça.
“Serà un partit molt compli-
cat perquè el Benicarló és un
gran equip que arriba amb
una moral de ferro gràcies al
bon inici de temporada”, des-
taca Garrido, qui reconeix que,
per contra, el seu equip viu un
moment difícil. L’entrenador es-
pera que el Vitelcom iniciï la
reacció davant el Benicarló i
demana el suport de l’afició:
“No hem començat bé, però
confiem a posar remei a la
situació des d’avui mateix.
Per fer-ho, també necessita-
rem l’ajut dels seguidors”. El
partit es disputarà al pavelló
Miquel Poblet a les 18 h.

 >> Miquel Olmo observa atent el joc, davant de Cámara i Tomás

El Montcada reacciona amb
dues victòries a la crisi de joc

>> Futbol. Regional Preferent

lluís maldonado
redacció

El Club Deportivo Montcada
ha respost positivament a l’avís
que la directiva va llençar a la
plantilla a principi d’octubre per
reaccionar davant l’irregular
començament a Regional Prefe-
rent. Els montcadencs van vèn-
cer en la darrera jornada el Cer-
danyola Mataró per 0 gols a 2, i
a l’Olot, la setmana anterior a
casa per 2 gols a 1. Les dues
victòries han permès l’equip
sortir de les darreres posicions
de la classificació i iniciar la
remuntada. Provisionalment, el
Montcada ocupa la quarta po-
sició amb 12 punts, a l’espera
que molts dels equips de la part
alta juguin els partits ajornats el

26 d’octubre a causa de la pluja.
El president del CD Montcada,
Antoni Alcalà, s’ha mostrat
content per la millora de la imat-
ge donada amb les dues victò-
ries: “Mica en mica, l’equip es
va conjuntant i amb aquesta
actitud i treball els resultats
sortiran per la qualitat de la
plantilla”. Alcalà no descarta
alguna incorporació: “La direc-
tiva no deixarà de fer es-
forços per estar entre els pri-
mers; si trobem un jugador
que complementi la plantilla
actual, el portarem”.

Viure amb pressió. “Els
dos darrers triomfs ens han
suposat la tranquil·litat que
un equip com el nostre

LLUÍS MALDONADO

necessita davant la situació
difícil que viu” , subratlla
l’entrenador, Miquel Olmo, qui
reconeix ser conscient que el
conjunt no està responent a les
expectatives de l’afició i de la di-
rectiva a l’inici de la temporada,
però assumeix que la plantilla
s’haurà d’acostumar a viure amb
la pressió d’estar als primers
llocs.
Després de les dues darreres
victòries, Olmo s’ha mostrat
satisfet pel nivell de concentració
durant els 90 minuts i per
l’actitud dels jugadors,  però
reconeix que l’equip ha de
millorar. “S’ha transmès a la
plantilla el compromís amb
el projecte, i això s’ha de no-
tar al terreny de joc”, ha dit.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
93 572 64 91

Vendo casa. En Santa Mª de
Montcada, de 140 m2, con jardín
de 100 m2. Teléfonos: 935 645
712, 935 644 071
Limpieza. Chica de 26 años se
ofrece para labores de limpie-

za. Teléfono 637 240 962
Particular se ofrece. Para mon-
tar techos de aluminio desde 36

només particulars

euros/m2. Te: 617 543 596
Oferta de treball. Empresa de
Terrassa busca frigorista. Tel.
937 857 354
Festa d’halloween. El 14 de
novembre, a Port Aventura.
Preu: 30 euros. Organitza Fa-
cultat d’INEF. Tél. de reserves:
645 788 500
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La Salle trenca la ratxa
positiva amb les Corts

>> Handbol

sílvia  alquézar
redacció

 >> Els de Jaume Puig van deixar escapar la victòria a la segona part

La Salle Montcada masculí va
perdre a casa amb el Manyanet
les Corts, un dels equips capda-
vanters de Primera Catalana, per
19-23 en una segona part nefas-
ta dels homes de Jaume Puig
que no van fer cap gol en 14
minuts. La derrota trenca una
ratxa positiva de resultats que
ha situat l’equip a la part alta de
la taula. “A Primera no es pot
fallar així. Si jugues mala-
ment, perds”, afirma el tècnic.

ÀNGELS LEIVA
El Lee Young
obté la plata
al campionat
estatal infantil

L’equip infantil del Club Lee
Young Montcada, format per
Alejandro Garcia, Vanessa León
i Jonathan Gallego, ha quedat al
segon lloc al Campionat d’Es-
panya de taekwondo a la categoria
fins a 14 anys en la modalitat de
tècnica, que es va disputar a
Castelló el 25 i 26 d’octubre.
Per la seva banda, la taekwon-
dista montcadenca Mercedes
Amaya, de 19 anys, i subcam-
piona d’Espanya en categoria de
ploma participarà l’1 i 2 de
novembre al campionat interna-
cional que es disputa a Ando-
rra, una disciplina olímpica en els
jocs d’Atenes del 2004. D’altra
part, Alicia Otero va obtenir la
medalla d’or en categoria ploma
femení en el Campionat de
Joves Promeses de Taekwondo
disputat a Barcelona el 18 d’oc-
tubre. Danae Peña en categoria
minimosca i Rosa M. Portilla en
mosca van sumar també me-
dalles de plata i bronze, res-
pectivament. SA

Sènior femení. La Salle ha
començat amb mal peu a Sego-
na Catalana, amb dues derrotes
en dues jornades. Va debutar a
la pista de l’Arrahona de Saba-
dell el passat 19 d’octubre, on
va perdre per 21 a 16. Al segon
matx, el 26 d’octubre, va caure
derrotat a casa contra la Roca
per 15-20. “Tenim una plan-
tilla un xic descompensada
que fins ara ha jugat desmoti-
vada. Crec que això ja ho
hem superat”, indica l’entrena-
dor, Joan Lluís Moreno.

‘Mundo Deportivo’ premia tres
clubs amb el Trofeu Campions

El Bàsquet Montcada, la Unió Escacs i l’Handbol La Salle reben la distinció

El Bàsquet Montcada, la Unió
Escacs i Handbol La Salle van
ser tres de les 153 entitats dis-
tingides amb el Trofeu Cam-
pions, que cada any concedeix
el diari Mundo Deportivo, per retre
homenatge als clubs catalans que
van pujar de categoria o van
guanyar títols la temporada
passada. Prop de 600 persones
es van reunir el passat 17 d’oc-
tubre a l’hotel Ars de Barcelona
en un sopar presidit pel presi-
dent de la Generalitat, Jordi
Pujol, on van assistir represen-
tants dels clubs montcadencs
premiats, i el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), entre una gran

lluís maldonado
redacció

quantitat de persones rellevants
del món de l’esport. El premi
compta amb el patrocini d’El
Corte Inglés i la col·laboració de
la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l’Ajun-
tament de Barcelona i la Unió
de Federacions Esportives de
Catalunya.

Temporada d’èxits. L’orga-
nització va homenatjar així el
doble ascens esportiu aconseguit
per l’equip EBA del Valentine
Montcada i del sènior femení B
a Primera Catalana, pel que fa al
Club Bàsquet Montcada; el
retorn de La Salle a Primera Ca-
talana i l’excel·lent trajectòria de
la Unió Escacs Montcada amb

el títol de campions de Catalunya
en partides ràpides i semiràpides
i amb l’ascens a Primera Divisió.
Pujol va subratllar durant el seu
discurs a l’acte que “gràcies a
directius entusiastes, els
clubs fan una tasca de caràc-
ter cívic i social a Catalunya,
especialment els més modes-
tos”. El regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Barcelona,
col·laborador de l’acte, Pere
Alcober, va destacar que la festa
“és un reconeixement als
clubs minoritaris que nor-
malment no surten als mit-
jans de comunicació”, i va
afegir que “la seva massa so-
cial també serveix per fer
ciutadania i cohesió social”.

Losada, segon a l’escalada
al Castell de Montjuïc

>> Ciclisme

El corredor del Club Ciclista
Montcada-Saunier Duval, Al-
berto Losada, ha culminat la
temporada aconseguint el segon
lloc de la clàssica escalada al
Castell de Montuïc, que es va
disputar el 25 d’octubre a Bar-
celona. Un problema tècnic a la
bicicleta el va privar d’endur-se
la victòria final en una etapa que

va dominar des del principi. Lo-
sada tanca així una brillant tem-
porada, en què s’ha proclamat
campió sub 23 de la Copa Ge-
neralitat de Grans Clàssiques,
que li ha valgut un passaport a
l’equip elit que la firma Saunier
Duval té a Cantàbria, i que
podria ser el pas previ a la pos-
sible incorporació del corredor
del club montcadenc a l’equip
professional que la marca ha

creat aquest any. Està previst que
Losada, de 23 anys, faci l’estage
de pretemporada amb el grup
professional.

lluís maldonado
redacció

>> Alberto Losada, del CC Montcada

CC MONTCADA

les classificacions

FUTBOL SALA

Masculí. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 5 i 6

Montcada -CN Terrassa 50-47
Sant Josep ‘B’-Montcada B s.

Equip Partits Punts
1 Santa Coloma 6 11
2 Prat 6 11

3 CC Badalona 6 10

12 Montcada B 6 8

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 5 i 6

Vitelcom Montcada-Sicoris 3-3
FC Barcelona-Vitelcom M. 3-2

Equip Partits Punts
1 Benicarló 6 18
2 FC Barcelona 6 18

3 Andorra 6 16

8 Vitelcom Montcada 6 7

Masculí. 1a Catalana.
Jornada 4 i 5

Esplugues-La Salle 24-25
La Salle-M. Les Corts 19-23

Equip Partits Punts
1 Les Corts 5 9
2 GEIG 5 9

3 Gavà 5 7

5 La Salle 5 6

HANDBOL

 Femení. Primera Catalana
Grup 1 Jornada 4 i 5

Ceset-Valentine 69-68
Valentine-Torelló s.

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 5 i 6

Valentine-Alella 82-91
Vic-Valentine 81-71

Equip Partits Punts
1 Prat 6 11
2 Llíria 6 10

3 Alcora 6 10

14 Valentine 6 6

Segona Regional. Grup 9
Jornades 4 i 5

C. Gramenet-Sant Joan 0-2
Sant Joan-San Roque 3-3

Equip Partits Punts
1 Barberà 7 17
2 Lourdes 7 15

3 Sant Joan 6 14

FUTBOL

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 6 i 7

Montcada-Olot 2-1
Cerdanyola M.-Montcada 0-2

Equip Partits Punts
1 Vic 6 15
2 Sant Celoni 7 14

3 Martorell 6 12

4 Montcada 7 10

Equip Partits Punts
1 JC Terrassa 5 10
2 Salt 5 9

3 Asisa Ceset 5 9

8 Valentine 4 7

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 3 i 4

Santfeliuenc-Montcada 4-8
Montcada-Caldes 9-5

Equip Partits Punts
1 Alella 4 12
2 Paisa 4 10

3 Vidreres 4 9

4 Montcada 4 9

 Masculí. Ct. Territorial Grup 6
Jornada 4 i 5

Elvira Cuyas-Martorelles 74-56
Vilanova V.-Elvira Cuyas s.

Equip Partits Punts
1 La Garriga B 5 9
2 Martorelles 5 8

3 Sentmenat B 5 8

13 Elvira Cuyàs 2 4

Segona Nacional A. Grup 3.
Jornades 3 i 4

Frederic Mistral-Can Cuyàs ?
Can Cuyàs-At. Català 7-1

Equip Partits Punts
1 Bonaire 4 12
2 Catalonia 4 10

3 Alheya 4 9

5 Can Cuiyàs AD 4 7

Masculí. 3a Catalana.
Jornada 2 i 3

La Salle B-La Roca 27-28
Canovelles-La Salle B 18-17

Equip Partits Punts
1 Cardedeu 3 2
2 Gavà 3 2

3 Calella 3 2

11 La Salle 3 0

Tercera Regional. Grup 19
Jornades 4 i 5

Llorença-Penya Decano 6-2
Penya Decano-Vallromanes 4-4

Equip Partits Punts
1 Mollet B 5 15
2 P.B. Clivella 5 13

3 Danubio 4 12

14 Penya Decano 5 2

Femení. 2a Catalana.
Jornada 1 i 2

Arrahona-La Salle 21-16
La Salle-La Roca 15-20

Equip Partits Punts
1 Agramunt 2 4
2 BM La Roca 2 4

3 Arrahona 2 4

11 La Salle 2 0

Masculí. Territorial Sots-21 ‘A-2’
Grup 2 Jornada 5 i 6

La Salle H-Can Sant Joan a
C. Sant Joan-Sant Andreu 69-86

Equip Partits Punts
1 Sant Joan 6 12
2 Sant Andreu 6 12

3 La Salle Horta 5 9

14 Can Sant Joan 3 4

Femení. 3a Territorial
Grup 1  Jornada 3

EF CSJ Blaug-S.Quirze Besora1-1
Can Sant Joan d.
Can Sant Joan-Molletense 2-1
Equip Partits Punts
1 Sant Rull 3 9
2 Sant Quirze Besora 3 7

3 Guineueta 2 6

5 Can Sant Joan 2 4

Lloc Temps

38 Jordi Candela 34’33’’
126 Antonio Ortega 38’25’’
219 Emilio Rodríguez 4046’’
220 Antonio Ortiz 40’47’’
221 José Muñoz 40’47’’
314 Ángel Fraile 42’34’’
349 Francisco Ávalos 43’09’’
476 Emilio González 45’35’’
487 Jordi Flores 45’48’’
515 Enric Mayà 46’16’’

10kms CN Sabadell

Classificació dels montcadencs

ATLETISME

Femení. 3a Catalana
Grup 3  Jornada 4 i 5

Manlleu-Elvira Cuyas 63-35
L’Ametlla-Elvira Cuyas 50-46

Equip Partits Punts
1 Manlleu 5 9
2 S. Joan de Mata 3 6

3 Imma ‘B’ 3 6

7 Elvira Cuyàs 3 3

Masculí. Ct.Catalunya B
Grup 2  Jornada 4 i 5

Pompeia-Elvira Cuyas ‘B’’ 62-51
Elvira Cuyas ‘B’-Sant Jordi 62-84

Equip Partits Punts
1 Sant Jordi 5 10
2 Pompeia ‘B’ 5 9

3 F.Castellana ‘C’ 5 9

8 Elvira Cuyàs 5 6

a. ajornat
s. suspès
d. descans
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 >> El regidor d’Esports, Juan Parra, amb l’Aqua de fons

SÍLVIA ALQUÉZAR

“Els preus són econòmics
comparats amb altres piscines”

>> ENTREVISTA. Juan Parra, regidor d’Esports (PSC)

Les obres de Montcada Aqua, el nou complex esportiu que s’està

construint al Pla d’en Coll, han entrat en la recta final. Només

sílvia alquézar
redacció

La Lliga Escolar
s’iniciarà

el 8 de novembre

Comencen
els cursets
de natació

La Lliga Escolar, organitzada
pel CDEM i l’Ajuntament, co-
mençarà el pròxim 8 de no-
vembre amb 42 equips entre els
diferents esports i categories. Els
partits es disputaran divendres i
dissabte a les escoles del muni-
cipi. A multiesport, adreçat als
prebenjamins, la lliga escolar ini-
ciarà la competició amb el mini-
bàsquet. D’altra banda, el
CDEM ha fet una crida per
trobar àrbitres de bàsquet i
futbol sala per a la lliga escolar.
Els interessats s’han d’adreçar a
les oficines del c. Bonavista. SA

Un total de 200 persones, entre
nens, adults i gent gran, s’han
inscrit als cursets de natació que
es fan a la piscina municipal des
del 20 d’octubre. La instal.lació
també acull els cursets per a
escolars, que enguany compten
amb l’assistència de 130 nens de
tots els col·legis locals. Encara,
però, queden places lliures als
cursets tant en el torn de matí,
com el de tarda. La novetat
d’enguany és que s’han unificat
els cursets dels grups d’adults i
de gent gran. Amb l’entrada en
funcionament de Montcada
Aqua, l’Institut d’Esports i
Lleure (IME) traslladarà els cur-
sos a la nova instal·lació i els
ampliarà amb classes especials
per a nadons i discapacitats. SA

-Com es troben les obres?
Estem en la fase final, qüestió
que ens fa creure que, amb tota
seguretat, ens banyarem a l’Aqua
al desembre. Falten els tanca-
ments exteriors, l’acabament del
parquet, la instal·lació de les mà-
quines de fitness i alguns detalls
interns. De fet, actualment la
zona d’aigua està totalment
finalitzada i s’està valorant la
construcció d’una piscina clima-
titzada exterior per a tot l’any a
la zona de solàrium.
-Com s’han determinat els
preus de Montcada Aqua?
S’ha fet un estudi comparatiu so-
bre 18 piscines similars de Barce-
lona i la seva àrea metropolitana
i hem arribat a la conclusió que
els preus són substancialment
econòmics en comparació amb
altres piscines i equipaments
semblants. El preu de l’abona-
ment a Montcada està molt per
sota de la mitjana. Per exemple,
la mitjana d’un abonament fa-
miliar per a quatre persones cos-
ta 80 euros, mentre que a l’Aqua
no arriba als 50. Pel que fa a
l’abonament individual, el preu
mitjà és de 27’33 euros i a l’Aqua
és de 20. A més, els cursos de
primer de Primària en horari
escolar són gratuïts i es mante-
nen preus similars per a la resta
de cursos. Per a la gent gran, hi

ha descomptes que arriben al
80%, que ja és força assequible
–abonament 13 euros–, a més
d’una oferta especial de pagar
només 6 euros al mes per dos
dies de piscina amb monitor.
-Què inclou l’abonament bà-
sic?
Amb el preu de l’abonament es
té dret a la utilització de la pisci-
na coberta, assistir a classes
d’aquagim, a la zona d’aigua –
jacuzzi, bany de vapor, sauna– i
la del solàrium.

-Alguns veïns consideren que
l’Ajuntament no està ofertant
la informació inicial. Hi ha
alguna novetat?
Al primer tríptic només infor-
màvem dels preus de matri-
culació, que no han variat. L’únic
aspecte que hem canviat respecte
el plantejament inicial és la pos-
sibilitat de pagar per separat la
zona d’aigua i les activitats amb
monitor, que al principi s’havia
dit tot junt, amb l’únic objectiu
d’abaratir les despeses dels usua-

ris. Si una persona no vol utilit-
zar la sala fitness, no ho ha d’abo-
nar. Per tant, sobre el primer
tríptic que es va difondre, hem
millorat les condicions amb la
concessió de la gestió de l’Aqua
a una empresa. En el cas que
l’usuari vulgui fer una activitat di-
rigida –aeròbic, fitness–, només
ha de pagar un suplement de 6’5
euros al mes que li dóna dret a
disposar de monitor, excepte al
ioga i al tai txí. El preu de les
activitats dirigides recollit al pla
de gestió era de 24 euros
mensuals. En el primer tríptic,
de 12 i finalment ha quedat
reduït a la meitat. I en el cas de
l’abonament familiar, el tercer
membre pagarà només un euro.
D’altra banda, també s’ha fet un
nou plantejament d’ús de la sala
fitness, que inicialment es va dir
que seria d’ús lliure però que, per
la dotació i la complexitat de la
maquinària, és aconsellable que
hi hagi un monitor per al
seguiment i l’assessorament.
-L’Ajuntament tem que la
reacció d’alguns veïns pugui
fer disminuir el nombre
d’usuaris a Montcada Aqua?
És habitual que pugui aparèixer
alguna reticència als preus a mu-
nicipis on no es té tradició de
pagar els costos de les instal·la-
cions esportives. Però, crec que
aquesta susceptibilitat quedarà
mitigada quan utilitzin l’Aqua.

queden alguns acabats interiors. Segons les previsions, la

instal·lació s’obrirà al públic abans de final d’any.

Si voleu actualitzar les vostres dades,
si heu canviat el nom comercial,

si voleu estar presents a més
d’una activitat, poseu-vos
en contacte amb nosaltres

info@guia-web.net
Tel. 605 905 703




