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El consistori desenvoluparà durant
aquest any un Pla Estratègic Cultural

OBJECTIUS PER AL 2005

L’Ajuntament prepara una proposta per a la Diputació sobre els serveis i els equipaments més necessaris

sònia hernández
redacció

espais avaluats

>CENTRE CÍVIC
LA RIBERA
L’antic centre escolar de la
Ribera haurà d’esdevenir el
centre cívic del veïnat, des
d’on es duran a terme dife-
rents programes culturals.
Les obres de recuperació de
la instal · lac ió podr ien
començar al mes de març
per disposar de l’espai al
llarg del 2005.

>ANTIC KURSAAL
Una històrica reivindicació
veïnal està en camí de fer-se
realitat. El cinema de Can
Sant Joan esdevindrà el cen-
tre cívic del barri. Ara per ara
es concreten els seus pos-
sibles usos.

>BIBLIOTECA
 PLA D’EN COLL
Aquest equipament, annex a
Montcada Aqua, ja compta
amb un estudi propi com a es-
pai cultural per a una pobla-
ció de prop de 30.000 habi-
tants. És una de les iniciati-
ves més rellevants que vol
dur a terme pel govern muni-
cipal (PSC, CiU i ICV-EUiA).

>GRAN CASINO
El Pla Estratègic Cultural
redefinirà els usos i activitats
que actualment es duen a
terme al recuperat edifici ubi-
cat al costat de l’N-150, a
Terra Nostra.

CENTRE CÍVIC L’ALZINA
Tècnics de Cultura, Joventut
i Participació ciutadana tre-
ballen per millorar i readap-
tar aquest equipament, entre
d’altres, a les necessitats del
barri.

SALES DE LECTURA
L’actual biblioteca del carrer
Montiu es mantindrà com a
sala de lectura un cop entri
en funcionament la futura Bi-
blioteca del Pla d’en Coll.

 >> L’antiga Acadèmia Lis serà el Centre Cívic de la Ribera

 >> Les obres al Kursaal podrien començar al mes de març

Montcada i Reixac tindrà un Pla
Estratègic Cultural que defineixi
la utilització dels seus equipa-
ments culturals, així com les po-
lítiques necessàries per dinamit-
zar aquests espais. Ara per ara,
els tècnics de l’Àrea Social, és a
dir, els que pertanyen als de-
partaments de Cultura, Joventut
i Participació Ciutadana, treballen
en la definició de les polítiques
i programes culturals que es
duen a terme als diferents equi-
paments públics per detectar les
necessitats i els potencials que
encara estan per explotar.
Aquesta és la primera fase de
l’elaboració del Pla Estratègic
Cultural, que va sorgir com a
resposta a la sol·licitud del nou
president-delegat de l’Àrea de
Cultura de la Diputació de Bar-
celona, Carlos Ruiz, mitjançant
la qual demanava que les loca-
litats que formen part de la Xarxa
de Municipis avaluïn les seves
polítiques culturals i el ren-
diment dels equipaments cul-
turals. Ruiz va transmetre aquesta
voluntat a l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC), durant
una entrevista que van mantenir
el passat 22 de desembre. El
resultat de la trobada va ser la
projecció d’aquest Pla Estratègic
que ja va prenent forma.

La veu dels veïns. El di-
rector de l’Àrea Social, Juan Ca-
ñete, és un dels responsables
del projecte i ha explicat que,
per a la definició dels nous usos
dels equipaments, és imprescin-
dible la participació de veïns,
associacions i entitats. “A partir
del que tots ells ens indiquin
sobre les seves necessitats i les
possibilitats que ofereixen els

equipaments –ha explicat Ca-
ñete– els tècnics definirem el
tipus d’equipament que es
desenvoluparà”. Cañete també
ha indicat que el Pla Estratègic
Cultural arriba en un bon

moment, ja que ara s’estava
estudiant des del consistori el
futur d’equipaments com l’antiga
Acadèmia Lis o el cinema Kur-
saal. El primer serà el Centre
Cívic de la Ribera, i com que

“es disposa dels diners i del
temps necessari”, segons Ca-
ñete, les obres de millora i de
recuperació de l’espai podrien
començar al mes de març, per-
què es pugui disposar d’aquest
servei durant el 2005. Sobre el
futur de l’antic cinema de Can
Sant Joan, Cañete ha explicat que
és previst que esdevingui el cen-
tre cívic del barri, com ja  venia
demanant des de fa molt de
temps el veïnat. Tot i que és un
projecte que també depèn del
Departament de Política Terri-
torial, el Director de l’Àrea So-
cial ha afirmat que els treballs
en aquest espai podrien comen-
çar al març.

Calendari. Segons les previ-
sions municipals, al gener s’ana-
litzaran i redactaran les con-
clusions de l’anàlisi dels espais
realitzat pels tècnics en contínua
col·laboració amb els veïns i al
febrer es presentaran a la Dipu-
tació per poder elaborar el pro-
jecte executiu de les reformes
per tal que al març comencin les
obres.
A part dels futurs centres cívics
de la Ribera i de Can Sant Joan
també s’estan redefinint els usos
i la utilització d’altres espais com
el Gran Casino de Terra Nostra,
el Centre Cívic l’Alzina o el Cen-
tre Cívic Can Cuiàs, del qual es
vol aconseguir una utilització més
equilibrada. Amb l’estudi de tots
els equipaments es pretén que
Montcada tingui una xarxa
d’espais sòcioculturals que doni
resposta a les necessitats dels ciu-
tadans. Un cop el Pla Estratègic
Cultural estigui enllestit, la volun-
tat tant del consistori com de la
Diputació és reforçar la col·la-
boració entre els dos organismes
per desenvolupar el projecte.

ÁNGEL ACÍN

SÒNIA HERNÁNDEZ
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Laia López, autora
seleccionada del mes

>>Premi de microrelats ‘El Basar’

concurs de microrelats ‘El basar’

Un hombre llega a una ciudad en la que nadie le conoce. Busca un lugar para
dormir, compra el diario, recorta las ofertas de empleo. En la mañana del
segundo día, mientras desmiga una galleta en la rutina del desayuno, comienza
a sentir unas dudas terribles acerca de sí mismo. No sabe quién es, para qué
ha venido. Se mira las manos manchadas de galleta y no las reconoce; las
limpia con el horror y la traza de un criminal. Teme salir a la calle, teme que no
haya calle, que se halle encerrado en ese cuartucho de segunda como en el
espacio de una pesadilla. Tiembla.

En otra ciudad, un hombre llama por teléfono sin obtener respuesta. Marca
una y otra vez los mismos dígitos, espera. No hay nadie al otro lado. Al cabo
de un par de horas, renuncia a seguir llamando. Pasea por la casa en cal-
zoncillos, se muerde la lengua. Cuando se duerme, con el cuerpo agarrotado
en el sofá, los muslos tensos, sueña con un hombre que llora en una pensión
foránea. Al despertar, aún con la mirada estrábica del sonámbulo, marca de
nuevo el número. Al fin, tras insistir, alguien lo coge.
-Hay un hombre que va a morir –solloza el hombre–. Está llorando en una
habitación, lejos, escondido debajo de una cama.
-¿Otra vez has olvidado tus somníferos? Vamos, dúchate, lava la ropa, y ni se
te ocurra tomar café en todo el día.
-No me estás escuchando, te digo que hay un hombre que va a morir, ha
enloquecido, está solo. Lo he visto esta noche, ese hombre existe, aunque
nadie más que yo lo conociera sé que existe.
-Cálmate. Nos veremos mañana. Descansa bien esta noche.
Cuelgan. El hombre queda pasmado con el auricular en la mano, los ojos
húmedos.

En la otra ciudad, un tercer hombre llega a una pensión. Va a pasar unos días
de reposo; ha viajado durante horas. Le registran en la habitación 26. Un
mozo le ayuda a subir el equipaje, apenas una bolsa de deporte cargada con
ropa vieja, un transistor. En cuanto abren la puerta, perciben algo extraño en
el cuarto. El mozo deposita la bolsa en el suelo y se queda quieto, sin decir
palabra. El hombre busca una pista, algo tangible que le permita calmarse,
ubicar la sensación. Da vueltas, se asoma al borde inferior de la cama; no hay
nadie, nunca hubo nadie, pero el suelo desprende, inexplicablemente, un
desolado olor a muerto.

Tres. Laia López Manrique (L’Hospitalet)
Seleccionat del mes de desembre

sònia hernández
redacció

Laia López Manrique (L’Hospi-
talet, 1982) ha estat l’autora se-
leccionada al mes de desembre a
la I Edició del Premi de micro-
relats El Basar de Montcada
Ràdio amb l’obra Tres, una inquie-
tant història creuada de tres ho-
mes que obre tot un univers de
misteris per al lector a la vegada
que l’introdueix en un ambient
tancat i sufocant. El jurat, format
per la redacció de Montcada
Comunicació amb l’assesso-
rament de persones del món edi-
torial i literari, ha destacat l’escrit
de López Manrique per ser el
que més s’adapta a les caracte-
rístiques exigides als textos
d’aquest tipus: la concisió, la
narrativitat, l’autonomia, el con-
tingut i la capacitat de sorpren-
dre; a més de tenir una estructu-
ra molt ben construïda. Com esta-
bleixen les bases del concurs, el
relat seleccionat del mes de
desembre formarà part del
volum que s’editarà a l’abril amb
els millors contes dels presentats.
També serà a l’abril quan es triï
el millor de tots, que rebrà 300
euros, i dos finalistes, que obtin-
dran 100 euros cadascun.

Molta participació. El jurat
també ha fet pública la seva
satisfacció per l’elevada parti-
cipació. Al mes de desembre es
van presentar més de 40 treballs,

Exposicions, teatre i cine
per iniciar l’any al municipi

Festival de dansa
solidari a Cerdanyola

L’Auditori acull els fragments de natura de Montserrat Armengol

sònia hernández
redacció

Els espais de cultura del municipi
reprenen la seva activitat habi-
tual després del parèntesi nada-
lenc. La Casa de la Vila acollirà
fins al proper 23 de gener les
obres del fotògraf segovià Ri-
cardo Ferrero. A partir d’ins-
tantànies en blanc i negre i des-
prés de sotmetre-les a diversos
processos químics, l’autor acon-
segueix imatges amb colors es-
pecials. La mostra, que ja es va
poder veure a les Antigues Es-
coles de Mas Rampinyo, es va
inaugurar el passat 11 de gener.
L’Auditori també estrena l’any
amb una mostra, en aquest cas
amb les pintures de Montserrat
Armengol, que es podran veure
del 21 de gener al 17 de febrer.
Armengol exposa algunes de les
darreres produccions, que es
barrejen amb d’altres que ha
elaborat al llarg de la seva vida,
on sempre han tingut un paper
especial les manifestacions
artístiques. En els seus olis, l’artis-
ta capta fragments de natura per
passar-los pel sedàs de la seva
vivència i mostrar-los al públic.
Armengol, que va deixar de re-
sidir a Montcada fa uns 15 anys,
ha explicat que aquesta mostra
suposa “una mena de retro-
bament amb el poble i tota
la gent que conec”. Actual-
ment l’autora es dedica a l’ense-
nyament de la pintura a instituts
i escoles, mentre que la resta del
temps és per a la seva creació,

 >> La companyia Dei furbo torna a l’Auditori amb la ‘Commedia dell’arte’

 >> Montserrat Armengol

que s’ha pogut veure a diverses
sales i galeries de Barcelona. Ara,
els montcadencs tenen la
possibilitat de conèixer l’obra de
l’artista o bé, retrobar-se amb
una antiga amiga.

Més activitats.  A més,
l’Auditori continua amb la seva
programació d’espectacles. Dis-
sabte 22 de gener es projectara
la pel·lícula Luna de Avellaneda,
dirigida per Juan José Cam-
panella i amb l’actuació de Ri-
cardo Darín.
Diumenge 23 serà el torn del tea-
tre familiar, amb la companyia
La Closca i la representació de
l’obra El cargol Mossi i el cuc. I
més teatre, però per a adults, hi
haurà el proper 29 de gener,
amb la companyia Dei Furbi i
la representació de Divertimento
o la comèdia dels criats, una peça

dirigida per Gemma Bertran
que recupera els aspectes més
divertits i més àcids de la com-
media dell’Arte italiana. Els es-
pectadors podran aprendre els
trucs més antics per lluitar con-
tra els maldecaps i les tristors i
que no són altres que el bon hu-
mor i les ganes de viure.

SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> Ballarins de l’escola de dansa Eva Nieto

L’escola de dansa Eva Nieto va
organitzar el passat 12 de de-
sembre un festival solidari a
l’Ateneu de Cerdanyola. Més
d’un centenar de ballarins van
prendre part en aquesta iniciati-
va, amb una gran resposta per
part del públic que omplia l’es-
pai cerdanyolenc. La responsa-

ble de l’escola, Eva Nieto, ha
mostrat la seva satisfacció pel
desenvolupament del festival.
Tots els diners recaptats van anar
destinats a Càrites de Montcada
per a l’adquisició de joguines per
als fills de les dones que partici-
pen a l’escola Bon Dia, establerta
a Can Sant Joan. SH

ESCOLA EVA NIETO

Els diners es van destinar a l’escola Bon Dia

Oberta la
preinscripció

per participar a
la Rua 2005

Fins al proper 28 de gener és
obert el termini per inscriure’s a
la Rua de Carnaval, que se
celebrarà el proper 5 de febrer.
Per a la realització de les car-
rosses i/o comparses el Depar-
tament de Cultura ha establert
uns ajuts que van des dels 240
euros per als grups de 15 a 20
persones, fins als 620 euros per
als grups més nombrosos de 71
persones. Les inscripcions i sol-
licituds de les subvencions s’han
de formalitzar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajun-
tament, de dilluns a divendres
de 8 a 19h. Com ja va passar
l’any passat, no s’atorgarà cap
premi, però sí obsequis als
participants. La Rua es una de
les cites més multitudinàries al
municipi, l’any passat hi va
prendre part més d’un miler de
persones. La festa acaba al
sambòdrom del Pavelló Miquel
Poblet. SH

procedents de  tot Catalunya, així
com també del País Valencià,
amb una molt bona resposta
també des de Montcada i Rei-
xac. Un total de 6 montcadencs
han pres part de la convocatòria.
Entre aquests, el jurat ha destacat
la participació de Ramon Julià
Arnau, veí de Vallençana, que és
l’autor del relat El Mirall.
A la reunió del jurat també es
va analitzar el contingut i els te-
mes abordats als escrits, on es
posa de manifest una clara
preocupació per les problemà-
tiques actuals com la immigra-
ció, la solitud que promou la
societat actual o les possibilitats
que s’ofereixen als més joves.
Davant d’aquests resultats i la
qualitat dels treballs presentats,
el jurat ha destacat un grup
d’obres finalistes que es torna-
ran a considerar al mes d’abril
quan es confeccioni el llibre amb
els seleccionats de cada mes.
D’altra banda, l’ABI farà públic
el veredicte de la IX edició del
Premi de Narrativa Curta Ate-
neu Domingo Fins el proper 22
de gener durant el tradicional
sopar literari.

El concurs continua fins al mes
d’abril, quan es publiquin els contes
seleccionats i es triïn el guanyador
i els dos finalistes, amb un primer
premi de 300 euros i dos finalistes
de 100 euros. Les bases es poden
consultar a la pàgina  web
www.montcada.org.

ARXIU
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Els actes nadalencs dinamitzen
la vida social i cultural del municipi

>> LES FESTES EN IMATGES

La tradicional cavalcada dels Reis d’Orient va tornar a omplir els carrers de Montcada i Reixac de gent i de màgia

núria reguero
redacció

Els Reis a Can Cuiàs. Ses Majestats van arribar
a cavall des de la erralada de Collserola per desfilar pels carrers de
Can Cuiàs acompanyats de ballarines i capgrossos.

Durant tot el Nadal s’han succeït
els actes i celebracions organit-
zats per les entitats i l’Ajunta-
ment. La música i els espectacles
han tingut un paper destacat, tot
i que l’activitat més espectacular
ha estat, sense dubte, la caval-
cada dels Reis d’Orient. Melcior,
Gaspar i Baltasar van recórrer

Deeses de tot el món per celebrar un dia especial. Una
impressionant deessa africana presidia la carrossa del Rei Gaspar, enmig d’una cavalcada plena
d’espectacularitat. Els reis i els seus acompanyants van ser l’objectiu de totes les mirades.

Moment màgic. El
rei Baltasar saluda una nena al Gran
Casino de Terra Nostra.

Patges reials. Els patges somriuen als montcadencs
que els observen amb atenció, són els encarregats de repartir
caramels entre el públic pels carrers de la ciutat.

El consistori rep els Reis. La carrossa
del Rei Melcior arriba a la Plaça de l’Església mentre les
autoritats municipals esperen amb la solemnitat pròpia
d’aquests esdeveniments.

El carrer Major, ple a vessar.
Milers de persones van voler veure les carroses  que
van transportar Melcior, Gaspar i Baltasar fins a
Montcada per la seva travessia des de l’Orient.

La primera carrossa. Un gall d’indi acom-
panyat de 6 patges componien la carrosa d’obertura de la
cavalcada, formada per un total de 17 vehicles.

Els desitjos dels Reis. Sa Majestat el
rei Melcior, en nom dels seus companys de viatge, va
demanar pau i diàleg a tots els ciutadans presents a la
plaça de l’Església de Montcada.

tots els barris de la ciutat  llançant
més de 2.000 quilos de caramels
en un seguici format per 6
carrosses i un total de 17
vehicles. L’alcalde de Montcada
i Reixac, César Arizabalaga,
acompanyat de la resta del con-
sistori, va lliurar la clau de la
ciutat a Ses Majestats, que van
demanar diàleg i pau a la
ciutadania.

FOTOS: NÚRIA REGUERO, MIREIA SABARTÉS, SÍLVIA ALQUÉZAR, PILAR ABIÁN
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Fira Reis de La Unió. Una cita tradi-
cional durant les vacances d’hivern és la Fira Reis
organitzada per La Unió de Mas Rampinyo. Nens i
grans van poder gaudir d’ella la tarda del 3 de gener a
la seu de l’entitat cultural.

Pare Noël a Terra Nostra. La comis-
sió de festes de l’AV de Terra Nostra va rebre amb molta
hospitalitat la visita del Pare Noël el 23 de desembre. Petits
i grans van poder expressar els seus desitjos al representant
de l’esperit nadalenc, que en va prendre nota.

Pastorets a Terra Nostra. Els dia-
bles són part important d’Els Pastorets, una tradició
que a Montcada s’ha reprès per partida doble. A Terra
Nostra, l’obra es va representar el passat 2 de gener, al
Gran Casino, organitzada pel grup Els Titelles.

ACTIVITATS FESTIVES

Vetllada de dixieland a l’ABI.
El grup de dixieland The Crazy Fiddle Old Jazz Band
va celebrar el dia de Nadal a l’ABI i va fer les delícies de
tots els assistents al concert, una cita que ja és una tradició
al calendari d’activitats de l’entitat.

Pastorets a La Unió.També l’emble-
màtica entitat de Mas Rampinyo va tenir el seu muntatge
teatral, amb Els Pastorets. Es van fer dues representacions,
el 26 de desembre i el 8 de gener, amb una gran resposta
del públic.

Poema musicat. La formació coral Cape-
lla de música de Santa Maria, de Mollet del Vallès va
interpretar el Poema de Nadal de Josep M. de Segarra a
l’Església de Santa Engràcia el passat 8 de gener.

Patge Reial. Els nens i nenes de Montcada
van poder donar la seva carta al Patge Reial, a la pista
coberta municipal. Mentre feien cua, van poder fer tren-
ca-closques i menjar xocolata, el 3 de gener.

Concert d’Any Nou. La Banda Muni-
cipal de Barcelona va fer un concert a l’Església de San-
ta Engràcia el 9 de gener. Part de l’entrada recaudada,
un total de 644 euros, va anar destinada a Càritas.

Tallers a Montcada Nova. El Na-
dal és temps d’oci. Per animar-lo l’AV de Montcada
Nova va organitzar un seguit d’activitats i tallers in-
fantils a la seva seu, on van participar els més joves
del barri.
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La justícia del Consell de Cent
el retro-visor

Els consellers visitaven Montcada per les festes i fires de Santa Margarida per jutjar els delinqüents

Fundació Cultural Montcada
joan bertran

ARXIU

La Unió rebrà
12.000 euros

de la Diputació

L’any 1390 el castell i baronia
de Montcada eren venuts a la
ciutat de Barcelona passant, a
efectes administratius, al Consell
de Cent. Cada any per les festes
i fires de santa Margarida, el 20
de juliol, el segon o tercer
conseller  o representants seus
venien al nostre poble a inaugu-
rar la fira, a resoldre quefers de
govern o, si es donava el cas, de
justícia. Gràcies a la molta
documentació guardada
d’aquestes visites avui podem
saber com les gastava la justícia
dels senyors consellers.
El 29 d’agost de 1528 era exe-
cutada la sentència contra Antoni
Guerau, àlies Masdeu, que per
robar a la capella de la Mare de
Déu del Castell seria assotat,
exorellat, empresonat al castell i
expulsat del territori de la
baronia.
Però això rai! El 15 d’octubre
de 1637 fou publicada la sen-
tència i executada el mateix dia
contra Pere Joan Molner, natu-
ral de la parròquia de  sant Pere
de Riudebitlles i d’Antoni Moli-
ner, natural de Canet, bisbat
d’Elna, acusats d’haver robat en
el lloc dit la Madriguera en el

 >> Al turó de Montcada hi havia el castell, on s’empresonava els que havien estat jutjats pel Consell de Cent

La Unió de Mas Rampinyo
rebrà 12.000 euros per part de
la Diputació per a l’elaboració
de l’estudi de patologies de l’edi-
fici de l’entitat, a l’avinguda Cata-
lunya. Així ho va confirmar el
president-delegat de l’Àrea de
Cultura de la Diputació de Bar-
celona, Carlos Ruiz, durant una
reunió amb l’alcalde de Mont-
cada, César Arrizabalaga, el pas-
sat 22 de desembre. Aquesta
aportació permetrà a l’entitat ini-
ciar el projecte de reparació de
l’edifici, com ha explicat el presi-
dent de La Unió, Jordi Escrigas,
que s’ha mostrat molt satisfet
davant la resposta afirmativa de
la Diputació després de la me-
diació de l’Ajuntament. L’ob-
jectiu últim és, a part de deter-
minar les necessitats de l’equi-
pament i reparar el sostre, fer
una remodelació que acabi amb
les fronteres arquitectòniques,
així com instal·lar un ascensor,
reforçar les parets amb formigó,
adequar les línies elèctriques i
instal·lar calefacció. A més de
l’ajut de la Diputació, l’entitat
compta amb el suport de la
Generalitat, que sufragarà la pri-
mera part de les obres.

pla del Besòs. El càstig van ser
cent assots i els van marcar a foc.
A més, per en Pere Joan Molner,
major de divuit anys i menor de
vint-i-cinc, tres anys a galeres, i
per a Antoni Moliner, deu anys
a galeres. El càstig va ser aquest
per no estar lo cas del tot provat. Es-
garrifa pensar quina hagués estat
la sentència si el cas fos del tot

provat! Però això rai! El 19
d’agost de 1516 s’executava la
sentència contra Peirot de la
Rocha, gascó, que havia mort
Miquel Bruguera, batlle de
Montcada, condemnat a ser
degollat i esquarterat i penjats els
quatre quarts pels camins rals de
la baronia de Montcada. Com
podem veure les sentències

d’aquells temps eren terrible-
ment dures.
Tot i així, els delictes es repetien,
fet que dóna raó a Santiago
Russinyol quan diu que les
sentències no tenen res
d’exemplars ja que mentre el que
s’ho mira pensa “això no va
per mi”, qui li toca el rebre no
té una altra oportunitat.

sònia hernández
redacció
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FUTBOL. GRUP PRIMER DE PREFERENT

El Montcada treu un valuós empat
a l’Escala en un matx d’alt nivell

 >> El Montcada confia mantenir la bona ratxa en les properes jornades. A la imatge en una foto d’arxiu

SÒNIA HERNÀNDEZ

sílvia alquézar
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L’equip local, que fa sis jornades que no perd, ha guanyat 14 dels últims 18 punts possibles

El CD Montcada ha superat
amb bona nota un dels exàmens
més difícils de la temporada. Els
homes de Toni Carrillo van em-
patar a zero al camp de l’Escala,
un dels rivals amb més qualitat i
pressupost de Preferent, en el
primer partit del 2005 disputat
el 9 de gener. El Montcada va
exhibir una bona imatge, so-
bretot en defensa, que el confir-
ma com un dels blocs amb una
retaguàrdia més sòlida: és el
segon equip menys golejat del
Grup Primer amb tan sols 13
dianes en 15 jornades.  L’Escala
va portar el pes del matx i va
disposar de més ocasions per in-
augurar el marcador, però es
va topar una i altra vegada amb
les línies defensiva i de mig camp
del Montcada, molt ordenades.
L’efectivitat local en aquest sentit
també va incloure la porteria, ja
que el guardameta Joan Roig va
aturar un penal força rigurós al
minut 65. “Estic satisfet i con-
tent perquè els meus juga-
dors han treballat molt i han
donat la cara davant un rival
d’aquesta categoria”, afirma
Carrillo, que reconeix que al seu
equip li va faltar una mica de
profunditat en atac per arro-
donir una bona actuació.

Les xifres. Les estadístiques
del Montcada són un bon indi-
cador del moment dolç que
passa l’equip montcadenc. Des-
prés de l’empat a l’Escala, el
conjunt ja suma sis jornades
consecutives sense conèixer la
derrota. Dels últims 18 punts en
joc, n’ha guanyat 14. No perd
fora de casa des de la segona
jornada al camp del Cerdanyola

El Sant Joan
inicia el 2005

amb un empat
inesperat a casa

>> FUTBOL. 2a Regional

sílvia alquézar
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 >> El golejador Cristian

SIS EQUIPS LLUITEN PER ESTAR A DALT

‘el grup de la mort’

Al Grup Primer de Preferent
se’l coneix en el món futbo-
lístic com ‘el grup de la mort’
donada la gran igualtat que hi
ha entre diversos equips. La
lluita per l’ascens ha quedat ja
bastant definida, a manca en-
cara de dues jornades perquè
acabi la primera volta. En to-
tal, hi ha sis clubs amb una
diferència de cinc punts. El
Blanes, el líder, en té 33, el
Cassà és el segon amb 32,
amb 30 estan el Mollet i el Vic,
mentre que l’Escala és cinquè
amb 29 i el Montcada tanca
aquest grup de privilegiats amb
28. Per al tècnic montcadenc,
l’objectiu de la primera volta era
acabar amb 30 punts, una idea
factible ja que encara manquen
dos partits per cloure la prime-

Mataró i només ha encaixat tres
gols en les últimes set jornades.
A manca de dues setmanes per-
què acabi la primera volta, el
Montcada ocupa la sisena po-
sició del Grup Primer amb 28
punts, a cinc del líder, el Blanes.
“S’està treballant bé i això es
nota al camp. Fora de casa
tenim molta seguretat”, ha
indicat Carrillo, que ha afegit
que una de les assignatures pen-
dents de la plantilla és el capítol
ofensiu. En quinze partits l’equip
local ha fet 19 gols, una xifra que
al tècnic li agradaria ampliar en
els propers enfrontaments: “Es-
perem que l’arribada de Ca-
ballero ens permeti millorar
aquest apartat”. El Montcada
recuperarà per al pròxim matx
amb el Sallent, el 16 de gener al
camp municipal de Font Freda,
els jugadors lesionats Alberto
Belda i Ricki Vega i els  sancio-
nats Jordi Pradas i Sergi Duran.

ra ronda. Respecte a la classifi-
cació actual, Toni Carrillo ha
manifestat que la plantilla no
es pot capficar ara en la posi-
ció que ocupa: “El més
important és anar sumant
punts partit a partit per es-
tar a dalt en la recta final
de la competició”.

 >> El tècnic Toni Carrillo

El Sant Joan Atlètic ha perdut
en la primera jornada del 2005
el lideratge en solitari que va
aconseguir a final de l’any passat.
Els montcadencs van empatar
a un gol  contra el Lliçà el passat
9 de gener al camp municipal
de Font Freda. El Sant Joan va
jugar bé a la primera part, amb
nombroses ocasions de gol,
però només en va materialitzar
una gràcies a l’encert de Cristian
al minut 19. A la represa, els
homes de Rafa González van
baixar la guàrdia i, en una juga-
da de falta al minut 71, el Lliçà
va empatar el partit. El conjunt
local va jugar els darrers deu
minuts amb un home menys per
l’expulsió de Nandi.   “L’equip
ha notat el parèntesi nada-
lenc i, a més, la motivació no
era la mateixa que contra un
rival de dalt” , ha explicat
l’entrenador. L’ensopegada ha
situat els locals a la tercera po-
sició del Grup Novè de Segona
Regional amb 33 punts empatat
amb les Franqueses. Els dos colí-
ders són el Palau i el Montmeló
amb 34. Un dels capitans, Sergio
Hermoso, ha tret importància al
fet d’haver perdut ara el lideratge
i ha remarcat que “l’important
és ser el primer al final de la
lliga”.

SÍLVIA ALQUÉZAR

LLUÍS MALDONADO
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>> BÀSQUET MASCULÍ. Lliga EBA

L’encert al tercer quart dóna
el triomf al Valentine a Alella

El Valentine pot acabar la pri-
mera volta de la lliga a la zona
de la classificació que dóna accés
a la fase final de la Lliga EBA.
A la primera jornada del 2005,
els montcadencs es van imposar
per un ajustat 95-98 a la pista
de l’Alella, el cuer del Grup C,
en un matx igualat en què l’encert
del Montcada al tercer quart,
amb 35 punts, va ser determi-
nant per al resultat definitiu. Els
homes de César Saura van anar
a remolc en el marcador fins al
primer període de la represa
quan, tot i no millorar el joc de-
fensiu, van redreçar  la situació
ofensiva amb les aportacions de
Maiol Cisteró –molt regular du-
rant els 40 minuts– Dani Pérez i
Xavi Vidal.

Triomf d’or. La victòria a Ale-
lla té més valor després dels re-
sultats dels rivals directes en la
primera jornada del 2005. La
derrota del Navàs a la pista del
Vic i l’ensopegada del Barça a
Granollers han deixat les prime-
res posicions més definides. El
líder en solitari és el Prat amb

sílvia alquézar
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El Vitel torna a la lluita pel títol
després de la victòria a Manacor

>> FUTBOL SALA. Grup B de la Divisió de Plata

sílvia alquézar
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El Vitel ha començat el 2005
amb una victòria important a la
pista del Manacor de Mallorca
per 2-3. El triomf  ha permès
als montcadencs, situats a la ter-
cera posició del Grup B de la
Divisió de Plata, retallar dife-
rències amb els dos colíders:
Barça i Castro Urdiales, que van
empatar els seus respectius par-
tits en la primera jornada de la
segona volta i ara només tenen
un avantatge de dos punts res-
pecte el Montcada, que en té 34.

Partit complicat.  El Vitel
va inaugurar el marcador amb
un gol de Silami al minut 9
després d’aprofitar una badada
defensiva del conjunt balear.
Dos minuts més tard, el brasiler
Silami va marcar el segon gol
català també després d’una erra-
da del Manacor, que va dispo-
sar d’un parell d’ocasions a la
primera part que no va saber
culminar. A la represa, el matx
va començar força bé per als
interessos montcadencs amb un
gol de Xavi Oliveras al primer
minut de joc. Amb el 0-3 en

RAFA JIMÉNEZ

La Salle celebra
la festa del soci
el 28 de gener

>> HANDBOL

El Club Handbol La Salle
Montcada organitza el pròxim
28 de gener la primera festa del
soci de l’entitat, que tindrà lloc
a la discoteca Cactus a partir de
les 23h. La directiva ha instaurat
la nova celebració perquè hi hagi
dues dates de trobada entre els
equips, la junta i els aficionats en
el calendari del club –el sopar fi
de temporada i ara la festa del
soci. L’esdeveniment inclourà els
parlaments dels representants de
l’entitat i un sorteig d’una càmera
digital entre els assistents.

La lliga. La competició de Pri-
mera Catalana masculí i femení
es reprendrà el tercer cap de set-
mana de gener després del pa-
rèntesi nadalenc. La Salle mas-
culí, entrenada per Jaume Puig,
es desplaçarà a la pista del Gavà,
el líder de la categoria amb 20
punts empatat amb el Banyoles.
El Montcada és setè amb 12.
Per la seva banda, el sènior feme-
ní, dirigit per Josep Quirós, re-
brà el 16 de gener al pavelló
Miquel Poblet (12.30h) la visita
del Vilamajor, el tercer classificat
amb 12 punts. La Salle és avantpe-
penúltim amb només 5 punts.

sílvia alquézar
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 >> El Vitel va obtenir tres punts d’or en el seu desplaçament a Manacor

>> BÀSQUET FEMENÍ. Primera Catalana

El Montcada supera
l’IPSI amb claredat

El Valentine femení ha comen-
çat el 2005 tal com el va acabar:
guanyant. En el primer partit de
l’any, les jugadores locals es van
imposar amb claredat davant
l’IPSI per 90-52, una victòria
que les ha situades a la cinquena
posició de Primera Catalana
amb 20 punts i un partit menys.
Per a la pivot Marta Mira, la clau
del triomf va ser la intensitat i
el ritme de joc que van imposar

sílvia alquézar
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 >> El Valentine ha pujat posicions en les últimes jornades

A FONS VALLÈS

l’electrònic, el partit semblava
sentenciat, però a partir del mi-
nut 4 la dinàmica de joc va can-
viar totalment. El club illenc va
retallar diferències amb un gol
de Tirado i, pocs segons més
tard, Silami va veure la targeta
blava. Sense el seu golejador, el
Vitel es va tirar enrere davant la
pressió local, que va recollir els

seus fruits amb un nou gol, ara
de Guti, al minut 9. Els
montcadencs van veure perillar
el triomf, ja que Dani Mateo va
treure una pilota de la mateixa
línia de gol quan faltaven sis
minuts per al final del matx. En
acabar el partit, l’entrenador,
Marcello Magalhaes, es va mos-
trar content perquè s’havien

sumat tres punts en un enfronta-
ment difícil, amb moltes baixes
–Jeff, Héctor, Rafa i Adilio– i
davant un rival que s’ha reforçat
molt. “Tornem a estar a dins
en la lluita pel títol de lliga”,
ha dit el tècnic, que ha lamentat
l’acció de Silami, que es perdrà
el pròxim partit del Vitel, el 29
de gener a la pista del Barça.

 >> Xavi Vidal, amb el 9, i Dani Pérez, al fons, van ser dos jugadors claus

SÒNIA HERNÀNDEZ

26 punts, seguit del Navàs amb
25 i en tercer lloc es troba el
Montcada amb 24. A només
una victòria estan el Vic i el
Mataró. Precisament el Vic és el
pròxim rival del Valentine el 16
de gener al pavelló Miquel Po-
blet (18.15h) en el que s’ha pre-
vist com el partit més interes-
sant de l’última jornada de la pri-
mera volta. “Si guanyem, ens
posaríem en una situació pri-
vilegiada a la classificació

cara a aconseguir l’objectiu
de la fase final”, ha manifestat
l’entrenador, que s’ha mostrat
satisfet de la trajectòria de la
plantilla, tot i que considera que
s’han de millorar alguns aspectes.
En el cas de superar el Vic, el
Montcada es posaria a dues
victòries del quart classificat.
“No seria res perquè queda
tota la segona volta, però
suposaria certa tranquil·li-
tat”, ha dit Saura.

des del principi. “Vam obrir
aviat una diferència força
còmoda”, ha explicat la juga-
dora, que ha lloat la tasca del
nou tècnic, Agustí Forner, com
a revulsiu d’una situació delica-
da, però també ha destacat el
canvi d’actitud de les jugadores.
“Ara hi ha un compromís per
entrenar totes juntes i el
màxim d’estona possible”, ha
manifestat Mira. El Valentine
visitarà el 15 de gener la pista
de les Corts.
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 >> D’esquerra a dreta, Pereña, Santiago, Amaya i Maizi

Mercedes Amaya aconsegueix
la medalla d’or en pes gall

>> TAEKWONDO. Campionat de Catalunya de combat

El Club Lee Young Montcada
ha aconseguit tres medalles al
Campionat de Catalunya de
taekwondo en la modalitat de
combat, disputat al Palau Mu-
nicipal d’Esports de la Mar Be-
lla de Barcelona el passat 19 de
desembre però corresponent al
2005. La montcadenca Merce-
des Amaya va ser la millor clas-
sificada, ja que va guanyar el
guardó d’or a la categoria de pes
gall, entre 51 i 55 quilos. El
triomf  permetrà a la taekwon-
dista local participar al Cam-
pionat d’Espanya absolut que
tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de
febrer a Madrid. “Ha fet un
gran torneig i també farà un
bon paper a l’estatal, estic
convençut”, ha indicat el direc-
tor del Lee Young, José Santia-
go, que també és el selecciona-
dor estatal de taekwondo en la
modalitat de tècnica i pumse.

sílvia alquézar
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Una delegació de la Federació
Espanyola d’Arts Marcials
(FEUAM), encapçalada pel seu
president, Ángel Martínez, va vi-
sitar el 28 de desembre el pavelló
Miquel Poblet per conèixer la
instal·lació que acolliria el Mun-
dial Sènior 2007 en el cas que
Montcada i Reixac fos elegida
com a seu de l’esdeveniment. Els
representants de la FEUAM van
avaluar les dimensions del
pavelló, els vestidors, els acces-
sos i van tenir en compte la pro-
ximitat a l’aeroport, els mitjans
de transport i la capacitat hote-
lera. El president de la Federació
va avançar que la seu del Mun-
dial 2007 es farà pública el
pròxim mes de juny, coincidint
amb el Campionat del Món a
Brasil. “La decisió està entre
Montcada i València”, va
apuntar Martínez, que va desta-
car el suport institucional de
l’Ajuntament montcadenc i de

La Joventut Atlètica Montcada
(JAM) va aconseguir uns bons
resultats a la Sant Silvestre, l’úl-
tima cursa de l’any que es va dis-
putar el 31 de desembre pels car-
rers de Barcelona. El millor
classificat local va ser Ildefonso
Teruel, que va arribar el 215 de
la general i el 18 de la categoria
de veterans amb un temps de
36 minuts i 46 segons per re-
córrer 10 quilòmetres. En total,
hi va haver 3.662 participants.

Cursa del Ripoll. La JAM
també va prendre part el  26 de
desembre a la tercera cursa
atlètica pel riu Ripoll, a Sabadell.
La prova va ser força dura
perquè el recorregut, de 8.250
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>> KICK-BOXING LIGHT CONTACT. Campionat de Catalunya

Sergio Varona revalida el títol

El montcadenc Sergio Varona,
del gimnàs Doil-Lee de Cer-
danyola, ha revalidat el títol de
campió de Catalunya de kick-
boxing light contact en la cate-
goria de menys de 70 quilos.
L’esportista local va prota-
gonitzar una de les finals més
espectaculars del torneig, que es
va disputar a Bellpuig (Urgell).
Varona va destacar per la tècnica
i l’astúcia amb que va dominar
el rival, al qual va superar per
un contundent 5-0.

Altres resultats. En la cate-
goria de pesos pesats, el també
montcadenc Miguel Ángel Car-
ballo, campió del trofeu Ciutat
de Barcelona, va guanyar la me-
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 >> Ilde Teruel a la dreta

JAM

 >> Sergio Varona (esquerra) amb el seu tècnic i Miguel Ángel Carballo

dalla de bronze. D’altra banda,
altres competidors del Gimnàs
Doil-Lee també van fer un bon
paper al torneig català. Javi
Puentes va revalidar el títol de

campió de Catalunya en la cate-
goria de menys de 60 quilos. Al
pes següent, Jonatan Guerrero
va aconseguir el guardó de
bronze.

DOIL LEE

>> ATLETISME. Últimes curses del 2004

La JAM fa un bon paper

metres, va transcórrer majo-
ritàriament per un terreny força
enfangat. El millor local va ser
Josep Gil, que va creuar la meta
el número 23 amb un temps de
31 minuts i 8 segons.  Teruel va
ser el segon corredor de la JAM
que va arribar, en quedar al lloc
34 amb un temps de 32 minuts
i 8 segons.

>> KARATE. Mundial sènior 2007

La Federació coneix
la candidatura local

SILVIA DÍAZ

la Federació Catalana de Karate
a la proposta del Club Shi-Kan
Montcada d’organitzar l’esde-
veniment. El regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), va dir que
“acollir el Mundial –amb
karateques de 50 països– seria
una fita molt important per
a la projecció de la ciutat”.

Torneig estatal. Els dies 22
i 23 de gener la ciutat madrilenya
d’Alcobendas acollirà el Cam-
pionat d’Espanya de karate en
les categories júnior i cadet. La
competició comptarà amb la
participació de quatre karate-
ques del Shi-kan que han estat
seleccionats per la Federació
Catalana. En el combinat júnior,
prendran part els montcadencs
Marta García, José Castillo i Joël
Pérez. Pel que fa a la categoria
cadet, l’esportista local que viat-
jarà a Madrid serà Judith Oliva.
La selecció catalana s’entrena al
Centre d’Alt Rendiment de Sant
Cugat.
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 >> Els representants de la Federació, l’Ajuntament i el Shi-kan al pavelló

LEE YOUNG

Dos bronzes.El Lee Young
també va aconseguir dues me-
dalles de bronze gràcies al ter-
cer lloc d’Alberto Pereña en la
categoria de pes lleuger (67-72
quilos) i la tercera posició per
equips. Del club montcadenc
també va participar Nordin

Maizi en el grup de pes mini-
mosca (menys de 54 quilos),
però va quedar eliminada als
quarts de final. El torneig català,
de gran nivell, va comptar amb
la participació d’uns 250 taek-
wondistes de més de 40 clubs
d’arreu de Catalunya.
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les classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornada 16
Manacor-Vitel 2-3
Equip Pj. Pt.
1 Barça 15 36
2 Castro U. 15 36
3 Vitel 15 34
4 Andorra 15 33

Primera A. Grup 1
Jornada 15
Corbera-Vitel B 10-3
Equip Pj. Pt.
1 Gracia 15 42
2 Gasifred 14 39
3 Corbera 15 36
13 Vitel B 15 12

Segona A. Grup 3
Jornada 15
S. Marina-C. Cuiàs 4-3
Equip Pj. Pt.
1 Canyamars 13 36
2 Xocola 14 25
3 Can Cuyàs 14 25
4 Iniciativa 14 24

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornada 14
Alella-Valent. 95-98
Equip Pj. Pt.
1 Prat 14 26
2 Navàs 14 25
3 Valentine 14 24
4 Vic 14 23

2a Catalana. Grup 3
Jornada 14
Centelles-Mont.B90-92
Equip Pj. Pt.
1 Cardedeu 14 26
2 Montcada B 14 26
3 Gavà 14 23
4 Almeda 14 23

Ct. Territorial. Grup 4
Jornada 13
Arenys-Elvi. A 50-90
Equip Pj. Pt.
1 Llinars B 11 21
2 Arenys 11 21
3 Parets 11 21
5 Elvira A 12 20

Ct. Català B. Grup 1
Jornada 13
Elvira B-Colomer86-64
Equip Pj. Pt.
1 Caldes C 12 22
2 Sant Jordi 12 21
3 St. Quirze 11 20
11 Elvira B 12 16

1a Catalana. Grup 1
Jornada 13
Valentine-IPSI 90-52
Equip Pj. Pt.
1 Grup Barna 13 23
2 Olot 13 23
3 Torelló 11 22
5 Valentine 12 20

3a Catalana. Grup 1
Jornada 13
Descansa:Elvira A
Equip Pj. Pt.
1 Elvira A 12 23

2 Viladecans 12 21
3 Terrassa B 10 20
4 Valldemia 11 20

Ct. català B. Grup 1
Jornada 13
Castellb.-Elv. B 70-59
Equip Pj. Pt.
1 Gramenet 8 15
2 Bellsport 8 14
3 Puigcerdà 8 14
5 Elvira B 7 11

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornada 15
L’Escala-Mont. 0-0
Equip Pj. Pt.
1 Blanes 15 33
2 Cassà 15 32
3 Vic 15 30
6 Montcada 15 28

2a Regional. Grup 9
Jornada 15
St. Joan-Lliçà 1-1
Equip Pj. Pt.
1 Palau 15 34
2 Montmeló 15 34
3 Sant Joan 15 33
4 Franqueses 15 33

3a Regional. Grup 18
Jornada 13
Sta. Ana-Decano B2-1
Equip Pj. Pt.
1 Olivella 13 34
2 Cèltic 13 32
3 Chacarita 12 31
16 Decano B 13 5

3a Regional. Grup 16
Jornada 13
Decano A-Fortpienc 2-5
Equip Pj. Pt.
1 Canaris 13 39
2 Sarrià 13 32
3 Can Llong 11 26
13 Decano A 13 7

2a Divisió. Grup 2
Jornada 11
Argentona-C.St.Joan 5-3
Equip Pj. Pt.
1 Polvoritense 11 30
2 Europa 11 28
3 Guineueta 10 28
11Can St. Joan 10 12

HANDBOL

3a Catalana. Masc.
Jornada 11
Alcarràs-Salle B17-23
Equip Pj. Pt.
1 La Salle B 9 16
2 Franqueses 8 14
3 Canovelles 8 11
4 Sant Celoni 8 8

ATLETISME

Cursa pel Ripoll
(Sabadell. 8km)
23 Josep Gil 31’08’’
34 I. Teruel 32’08’’
67 E. Rodríguez34’08’’
88 Jordi Flores 34’43’’
89 Antonio Ortiz34’45’’
145 Eric Teruel 38’31’’
278 A. Rdez. 45’20’’
Cursa St. Silvestre

(Barcelona. 10km)
215 I. Teruel 36’51’’
493 A. Herrero 39’31’’
505 E. Rdez. 39’37’’
712 M. Martín 41’15’’
752 A. Ortiz 41’32’’
803 J. Flores 41’57’’
1153 E. Sánchez44’01’’
1184 A. Ortega 44’14’’
1239 E. Navarro44’29’’
1483 E. Maya 45’41’’
2082 E. Teruel 48’49’’
2343 Josep Gil 50’14’’
2862 A. Rdez. 53’50’’

LLIGA ESCOLAR

Multiesport futbol sala
Grup Primer. Jornada 5
Reixac-S. Cor A 12-2
Turó-Can Cuyàs1-13
La Salle-FS Mont.B 0-9
Equip Pj. Pt.
1 Can Cuyàs 4 12
2 Reixac 4 9
3 Font Freda 4 9
4 FS Mont. B 4 6
5 Turó 4 6
6 Sagrat Cor A 5 3
7 La Salle 5 0

Multiesport futbol sala
Grup Segon. Jornada 5
M. Costa-FS Mont.A 1-14
Viver-Elvira Cuyàs7-1
S. Cor B-ReixacA23-14
Equip Pj. Pt.
1 FS Montc. A 5 15
2 Sagrat Cor A 5 9
3 Elvira Cuyàs 4 6
4 Mitja Costa 4 6

5 El Viver 4 6
6 Reixac A 4 3
7 Reixac B 4 0

Futbol sala. Benjamí.
Jornada 3
Mitja Costa-Reixac6-0
Font Freda-La Sínia 6-8
Descansa: FS Montcada
Equip Pj. Pt.
1 La Sínia 2 6
2 Mitja Costa 3 6
3 FS Montcada 1 3
4 Font Freda 2 0
5 Reixac 2 0

Futbol sala. Aleví.
Jornada 3
Viver B-Reixac a.
M. Costa-C. Cuyàs8-7
Elvira-Viver A 15-4
Equip Pj. Pt.
1 Mitja Costa 3 9
2 Elvira Cuyàs 3 6
3 Reixac 2 3
4 Can Cuyàs 3 3
5 Viver B 2 3
6 Viver A 3 0

Bàsquet. Benjamí.
Jornada 3
La Sínia B-Viver B28-5
Viver A-Sagrat Cor33-28
La Sínia A-Turó 16-25
Equip Pj. Pt.
1 El Turó 3 5
2 Viver A 3 5
3 Sagrat Cor 3 4
4 La Sínia B 3 4
5 La Sínia A 2 3
6 Viver B 2 3
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 >> A la piscina lúdica, el jacuzzi i el llit d’aigua s’han instal·lat baranes per entrar i sortir amb seguretat

FOTOS: RUBÉN SIERRA

 >> Nova màquina per treballar el pectoral a la sala de musculació

El complex, a ple
rendiment després
de l’aturada tècnica

>> MONTCADA AQUA

Montcada Aqua ja està a ple
rendiment després de l’aturada
tècnica de vuit dies –entre el 20
i el 27 de desembre– per fer
diverses millores i solucionar
algunes mancances d’obra. En
total, s’han fet més de 20 actua-
cions, en molts casos responent
a indicacions dels propis usuaris.

Millores. En la zona d’aigües,
s’han installat baranes en la pis-
cina lúdica, el jacuzzi i el llit
d’aigua perquè els usuaris puguin
entrar i sortir amb més como-
ditat. També s’ha remodelat el
sostre dels banys de vapor i
s’han habilitat les dutxes de l’àrea
de la piscina.  Pel que fa als vesti-
dors, s’ha fet un tractament de
xoc per netejar a fons el terra,
s’ha reparat el sistema per escal-
far l’aigua de les dutxes i s’han
col·locat saboneres noves. Res-
pecte a l’espai d’activitats diri-
gides, a la segona planta, s’han

sílvia alquézar
redacció

comprat dues noves màquines
de musculació i, a la sala d’spee-
ning, s’ha ampliat la il·luminació
i s’ha instal·lat una tarima. D’altra
banda, també s’ha solucionat el
problema de filtració d’aigua de
pluja a la sala de màquines i al-
tres espais del recinte. “Les ac-
tuacions s’han fet amb satis-
facció i tot ha anat segons el
previst”, ha dit el regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC). Una
vegada reobert el complex, hi
va haver un problema amb la
temperatura de l’aigua, massa
freda perquè durant els treballs
es van buidar totes les piscines i
després va costar uns quatre dies
escalfar l’aigua als graus adequats.
Durant el període que la ins-
tal·lació del Pla d’en Coll va
romandre tancada, els abonats
van poder accedir al complex
esportiu El Turó de la Llagosta,
de similars característiques i
gestionat per Geafe, la mateixa
empresa concessionària de
Montcada Aqua.

mésen 2 minuts VITEL B. FUTBOL SALA> Primera A
A tres punts de la zona de descens
El Vitel B no va poder treure un resultat positiu en el
primer partit del 2005. L’equip de Javier Ruiz va caure
derrotat per golejada (10-3) a la pista del Corbera, el
tercer classificat del Grup Sisè de Primera Nacional A
i amb aspiracions per pujar de categoria. El Vitel no va
poder fer res davant un conjunt superior fet a base de
talonari. El Vitel es troba en una situació compromesa
a la classificació, ja que està a tan sols tres punts de la
zona de descens. Després de la quinzena jornada, el
Vitel B ocupa la tretzena posició amb 12 punts. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana

Colideratge amb el Cardedeu
El sènior B masculí del CB Montcada no podia
començar millor el 2005. Els homes de Joan Rubio s’han
situat a la primera posició del Grup Tercer de Segona
Catalana, empatat a 26 punts amb el Cardedeu, que va
perdre el primer matx de l’any i de la temporada contra
el Gavà. Per la seva banda, el Montcada va superar el
Centelles per un ajustat 90-92, una victòria molt
important de cara a les aspiracions del conjunt local
d’aconseguir el retorn a Primera Catalana.  SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials

CH LA SALLE. HANDBOL> 3a Catalana

Triomf a Alcarràs en partit avançat
La Salle B va guanyar a la pista de l’Alcarràs per 17-23 el
primer partit del 2005, corresponent a la jornada del 23 de
gener. El matx es va avançar al dia 8 a petició de l’equip
de Lleida, que no disposava del pavelló on juga
habitualment. La victòria ha tornat a situar momentàniament
el conjunt dirigit per Luis Canalejas a la primera posició
del Grup B de Tercera Catalana, a dos punts d’avantatge
sobre el segon, les Franqueses. SA

EF CAN SANT JOAN. FUTBOL> Segona
Nova derrota per falta de jugadores
L’equip femení de l’Escola de Futbol Can Sant Joan
Blaugrana va perdre el 8 de gener al camp de
l’Argentona per 5-3. El conjunt montcadenc va jugar
bé però no va poder aguantar el mateix ritme durant tot
el partit perquè novament va viatjar amb les onze juga-
dores justes. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

Primera ensopegada en set jornades
L’inici del 2005 no ha estat positiu per a l’Associació
Esportiva de Can Cuyàs, que va perdre el primer partit
de l’any a la pista del Serra Marina de Santa Coloma per
4-3. El conjunt que entrena Alfonso Anés va trencar
una ratxa de sis victòries consecutives. De fet, l’equip
local no perdia des del passat 7 de novembre a la pista
del Casagemas per un ajustat 4-3. La primera derrota
del nou any ha relegat de la segona posició al club de
Can Cuyàs, que té 25 punts. SA

AE CAN CUYÀS. FUTBOL SALA> Segona A

L’equip B se situa cuer del Grup 18
El 2005 no ha començat bé per als dos equips de la
Penya Decano, que van perdre el primer partit de l’any.
El conjunt A va caure derrotat contra el Fortpienc per
2-5 i el B ho va fer en el seu desplaçament al camp del
Santa Ana per 2-1. L’equip A és tretzè del Grup Setzè
amb 7 punts, mentre que el B s’ha situat a l’última posició
del Grupt Divuitè amb 5 punts.  SA

PENYA DECANO. FUTBOL> 3a Regional

PILAR ABIÁN

Victòria contundent del
sènior A masculí
El primer equip masculí del CB
Elvira Cuyàs va aconseguir una
victòria molt àmplia en el pri-
mer matx del 2005. El conjunt
que dirigeix Xavier Torreblanca
es va imposar per 50 punts de
diferència a la pista de l’Arenys
C (40-90). D’altra banda, el
sènior B masculí també va
començar l’any amb victòria en vèncer el Colomer per
86-64. Pel que fa als conjunts femenins, el sènior A
tenia jornada de descans, mentre que el B va caure
derrotat a la pista del Castellbisbal per 70-59.SA

LLUÍS MALDONADO

SÍLVIA ALQUÉZAR
LA SALLE
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La natació inicia els
campionats comarcals

>> COMPETICIONS COMARCALS

El calendari de campio-
nats comarcals del 2005
que organitza el Consell
Esportiu del Vallès Occi-
dental Sud arrenca el 15
de gener amb la primera
de les quatre jornades co-
marcals de natació. La
competició reuneix neda-
dors de Montcada, Ripo-
llet, Cerdanyola, Barberà,
Badia i Palau-solità i  Ple-
gamans. La primera co-
marcal se celebrarà a
Montcada, a la piscina del
complex lúdic-esportiu
Montcada Aqua, a partir
de les 9h. Un total de 27

silvia díaz
redacció

La primera de les fases classificatòries es disputarà a Montcada

viu l’esp�rt

SILVIA DÍAZ

institut municipal d’esports i lleure

 >> Els alumnes de l’EN de Montcada, al primer entrenament del 2005, el 10 de gener

>> JOCS ESCOLARS. Multiesport

La lliga de futbol sala arriba a
la recta final plena d’emoció

Del 15 al 22 de gener es dis-
putaran les dues darreres
jornades del primer trimes-
tre de la lliga multiesport,
que s’ha dedicat al futbol
sala. En aquest moment, el
líder del grup 1 és l’equip
de l’AE Can Cuiàs, amb
12 punts. En aquest grup
participen també els col·le-
gis El Turó, Reixac, Font
Freda, Sagrat Cor i un
equip del CFS Vitelcom-
Montcada. En el grup 2, el
primer classificat és el Vitel,
amb 9 punts, i en aquest
grup hi competeixen tam-

les classificacions

FUTBOL SALA

VITELCOM MONTCADA

Benjamí. Mutual. Grup 1
Jornades 12 i 13
Premià Mar-Vitelcom a.
Vitelcom-Vilassar Mar 1-2
Equip Partits Pt.
1 Teià 8 24
2 Llinars 10 18
3 Palafolls 8 18
8 Vitelcom 7 8

Aleví A. Lliga BCN. Grup 1.
Jornades 12 i 13
Vilassar Mar-Vitelcom 5-4
Vitelcom-Marfil S. Coloma3-3
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 10 27
2 Vilassar Mar 11 27
3 Esparraguera 10 27
5 Vitelcom 9 21

Aleví B.  Lliga BCN. Grup 2.
Jornades 12 i 13
Rubí-Vitelcom 4-6
Vitelcom-Ferran Sagarra 7-4
Equip Partits Pt.
1 Rapìd S. Coloma 10 27
2 Centelles 10 27
3 Ferran Sagarra 10 24
7 Vitelcom 10 18

Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Jornades 12 i 13
Sabadell-Vitelcom 2-3
Vitelcom-Vilassar Mar 3-9
Equip Partits Pt.
1 Vilassar Mar 12 30
2 FC Barcelona 12 28
3 DMS Sarrià 11 28
6 Vitelcom 12 23

Cadet A. Primera Divisió Grup 2
Jornades 12 i 13
Vitelcom a.
Sant Josep-Vitelcom 2-2
Equip Partits Pt.
1 Rapid S. Coloma 12 33
2 FS Garcia 12 27
3 Vitelcom 11 26
8 La Unión 12 25

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 12 i 13
Vitelcom-Parets 4-2
CD Montcada-Vitelcom 3-5
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Hastinik 12 30
2 Vitelcom 11 27

3 CD Montcada 11 25
4 Castellterçol 11 25
5 Cardedeu 10 22

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 12 i 13
Vitelcom-Sant Gervasi 2-6
Canet-Vitelcom 6-8
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 12 34
2 FC Barcelona 12 30
3 FS Manresa 12 28
12 Vitelcom 12 8

CD MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 2.
Jornades 12 i 13
CD Montcada-Rapid6-4
Palau-CD Montcada 4-11
Equip Partits Pt.
1 Cet 10 8 24
2 CD Montcada 9 22
3 Lestonnac M. 9 17
4 Caldes 10 16

Cadet. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 12 i 13
Epic Casino-CD Montcada 1-3
CD Montcada-Vitelcom3-5
(Vegeu classificació Vitelcom)

Juvenil. Segona Divisió A. Grup 1.
Jornades 12 i 13
P. Macael-CD Montcada 10-1
CD Montcada-Lloret 3-3
Equip Partits Pt.
1 Vilassar Mar 11 28
2 Sant Martí 11 28
3 Sant Josep 10 27
5 CD Montcada 11 18

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí.  PB Fase
Prèvia. Nivel l  C. G 6.
Classificació final.
Equip Partits Pt.
1 La Garriga 10 20
2 Montcada 10 18
3 E. Pia Granollers 10 15
4 Ronçana 10 13

Mini masculí A. PB Prèvia. Nivell
B. G 10. Classificació final.
Equip Partits Pt.

1 Montcada 10 20
2 La Garriga 9 16
3 S. Feliu Codines 9 15
4 Caldes 10 13
5 Elvira Cuyàs 10 13

Mini masculí B. PB Prèvia. Nivell
C. G 7. Classificació final.
Equip Partits Pt.
1 Sant Gervasi 10 18
2 Canovelles 10 18
3 Lliçà de Vall 9 16
5 Montcada 10 12

Preinfantil femení. PB Prèvia. Nivell
B. G 4. Classificació final.
Equip Partits Pt.
1 CB Sant Jordi 7 14
2 Montcada 8 13
3 Mollet 8 12
4 CB Tona 7 9

Preinfanti l  masculí A. PB
Prèvia. Nivel l  B. G 8.
Classificació final.
Equip Partits Pt.
1 Montcada 10 20
2 CEB Sant Jordi 10 18
3 Parets 10 14
4 St. Pere Sirena 10 14
6 CEB CS Joan 10 11

Preinfantil masculí B. PB Prèvia.
Nivell B. G 5. Classificació fi-
nal.
Equip Partits Pt.
1 Sant Cugat 10 20
2 Sferic 9 16
3 Sant Quirze 9 14
4 Montcada 10 13

Infanti l  masculí.  PB Prèvia.
Nivell B. G 12. Classificació
final.
Equip Partits Pt.
1 Montcada 10 19
2 CEB Sant Jordi 10 19
3 Verge Neus 10 15
4 Santa Perpètua 10 15

Júnior masc. A. CC no sènior. Pref.
B.G11.Segona Fase. Jor.1 i 2
Montcada-Valls 94-58
Molins de Rei-Montcada64-85
Equip Partits Pt.
1 Montcada 2 4
2 Maristes Ademar 2 4
3 Sagrada Família 2 3
4 Sant Fruitós 2 3

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup B. Jornades 13 i 14

Montcada-Lleida 74-66
SESE-Montcada 60-62
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 14 27
2 L’Hospitalet 14 26
3 CB Sant Josep 14 25
5 Montcada 14 24

Júnior masculí C. Territorial BCN.
Nivell A. Grup 4. Jorn. 13 i 14
Barberà-Montcada 86-71
Montcada-UE Montgat 88-89
Equip Partits Pt.
1 UE Barberà 13 25
2 Maristes Ademar 13 24
3 St Joan de Mata 13 23
13 Montcada 12 15

CB ELVIRA CUYAS

Premini Mixt. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 7. Classificació fi-
nal
Equip Partits Pt.
1 Sant Gervasi 8 16
2 Parets 8 14
3 Llinars 8 11
5 Elvira Cuyas 8 9

Mini masculí. PB Prèvia. Nivell
B. G 10. Classificació final
(Vegeu classif icació CB
Montcada)

Cadet Femení. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 5. Classificació fi-
nal
Equip Partits Pt.
1 Cerdanyola 10 19
2 Parets 10 19
3 Baricentro 10 15
6 Elvira Cuyas 9 9

Cadet masculí.  PB Prèvia.
Nivell B. G 8. Classificació fi-
nal
Equip Partits Pt.
1 Verge Neus 10 18
2 Elvira Cuyàs 10 18
3 AD Ronda 10 18
4 Santa Coloma 10 14

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G2. Jornades 13 i 14
E. Cuyas-Campdevanol  55-68
Les Corts-Elvira Cuyas 67-31
Equip Partits Pt.
1 Safa Horta 12 23
2 CB Caldes 11 22
3 AE Sant Andreu 12 22
14 Elvira Cuyas 13 13

CEB CANT SANT JOAN

Preinfantil masculí. PB Fase
Prèvia. Nivel l  B. G8.
Classificació final
(Vegeu classif icació CB
Montcada)

Infanti l  masculí.  PB Fase
Prèvia. Nivel l  B. G11.
Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 10 19
2 UE Montgat 10 17
3 Sant Josep 10 16
4 Can Sant Joan 10 15

Cadet Femení. PB Fase Prèvia.
Nivell B. G 1. Classificació fi-
nal
Equip Partits Pt.
1 Maristes Rubí 10 19
2 Escola Carme 10 18
3 Parets 10 17
5 Can Sant Joan 10 12

Sots 21 masc. Territorial BCN. Nivell
A2. G2. Jornades 13 i 14
Can St Joan-IPSE 40-36
Can St Joan-Rubí 57-63
Equip Partits Pt.
1 Sant Andreu 13 25
2 Ferrer Vic 13 23
3 Salle Bonanova 13 23
7 Can Sant Joan 13 19

LA SALLE MONTCADA

Infantil femení. PB Fase Prèvia. Nivell
C. G 6. Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Escola Carme 10 20
2 Sant Cugat 10 18
3 Palau 10 14
4 La Salle 9 13

Infantil masculí. PB Fase Prèvia. Nivell
C. G 5. Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 10 19
2 Sant Gervasi 10 17
3 AE Badalonès 9 16
4 La Salle 9 13

Cadet femení. CC no sènior. Preferent
B. G11. Jorn. 1 i 2
La Salle-Santfeliu. a.
Sant Gervasi-La Salle51-33
Equip Partits Pt.
1 Sant Gervasi 2 4

2 Calaf 2 3
3 CN Sabadell 2 3
9 La Salle 1 1

Cadet masculí. CC no sènior. Pref.
G12.Segona Fase. Jorn.1 i 2
Mont.-La Salle-Santfelu. 53-78
Minguella-Mont.La Salle 61-47
Equip Partits Pt.
1 Sagrada Família 2 4
2 JAC Sants 2 3
3 Santfeliuenc 1 2
7 Mont.-La Salle 2 2

Junior femení. Territorial BCN.
Nivell B. G 2. Jorn. 13 i 14
L’Hospitalet-La Salle 55-37
Súria-La Salle 36-46
Equip Partits Pt.
1 La Salle 10 19
2 CE Osona 9 18
3 Súria 12 18
4 El Social 9 17

FUTBOL

CD MONTCADA

Prebenjamí. Ll iga Adefube.
Jornades 7 i 8
Fontetes-CD Montcada 2-4
Ad. Ripollet-CD Montcada 4-2

Benjamí A. Ll iga Adefube.
Jornades 7 i 8
CD Montcada-Can Rull 10-0
Can Rull-CD Montcada 3-0

Benjamí B. Ll iga Adefube.
Jornades 7 i 8
Bonaire-CD Montcada 2-2
Can  Rull-CD Montcada 3-0

Aleví. Segona Divisió. G 13.
Jornades 10 i 11
Castellar-CD Montcada 0-2
CD Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 Montornès 9 27
2 CD Montcada 10 24
3 Can Fatjó 9 20
4 Sentmenat 8 16

Infantil. Segona Divisió. G 22.
Jornades 10 i 11
CD Montcada-Lliçà 2-3
CD Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 EF Can St Joan 9 27

2 Lourdes 9 19
3 Molletense 9 18
4 Sant Fost 10 17
6 CD Montcada 9 16

Cadet. Segona Divisió. G 17.
Jornades 10 i 11
Molletense-CD Montcada 0-2
CD Montcada s.
Equip Partits Pt.
1 Santa Perpètua 10 30
2 Montornès 10 27
3 EF C Sant Joan 10 22
4 Sentmenat 9 18
7 CD Montcada 10 16

Juvenil. Segona Divisió. G 18.
Jornades 10 i 11
CD Montcada- Mont. N. 6-0
Montmeló-CD Montcada  2-2
Equip Partits Pt.
1 Martorelles 10 25
2 EF Can St Joan 9 24
3 CD Montcada 9 29
4 Montmeló 7 15
5 Montornès 10 12

EF CAN SANT JOAN

Prebenjamí. Lliga Adefube. Jornades
7 i 8
Fontetes-EF C St Joan1-6
EF C St Joan-Sabadell N. 5-1

Aleví. Primera Divisió. Grup 2.
Jornades 12 i 13
Sants-EF C St Joan 4-0
EF C St Joan-F. Martorell 1-6
Equip Partits Pt.
1 Ferran Martorell 12 34
2 FC Barcelona 12 32
3 Unif. Bellvitge 12 28
14 EF C St Joan 12 8

Infantil. Segona Divisió. Grup 22.
Jornades 10 i 11
EF C St Joan d.
La Llagosta-EF C St Joan 0-8
(Vegeu classificació CD Montcada)

Cadet. Segona Divisió. Grup 17.
Jornades 10 i 11
Montornès-EF C St Joan 3-5
EF C St Joan s.
(Vegeu classif. CD Montcada)

Juvenil. Segona Divisió. Grup 18.
Jornades 10 i 11
EF Can Sant Joan s.
EF Can Sant Joan d.
(Vegeu classificació CD Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Aleví mixte. Lliga Cevo. Nivell
1. Jornades 6 i 7
La Salle-Roquerol 42-55
Vilamajor-La Salle 20-45
Equip Partits Pt.
1 Palautordera 7 12
2 La Salle 7 11
3 La Garriga 7 10
4 Vilamajor 7 11
8  Sagrat Cor 5 0

Aleví masculí. Lliga Cevo. Nivell
1. Jornades 6 i 7
La Salle-E Pia Granoll. 47-50
BM Granollers-La Salle 24-76
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 7 14
2 Escola Pia 7 11
3 BM Granollers 7 10
4 La Salle 7 7

Cadet Femení Campionat
Cadet. Prèvia B. Jorn. 8 i 9
La Salle d.
Vilanova Camí-La Salle 15-13
Equip Partits Pt.
1 Cooperativa 6 10
2 Banyoles 5 10
3 La Salle 7 4
4 Vilanova Camí 7 4

Cadet Masculí. Segona Cata-
lana. Prèvia C. Jornades 8 i 9
La Salle-Igualada 36-23
Sant Cugat-La Salle 28-29
Equip Partits Pt.
1 Cooperativa 6 10
2 Banyoles 5 10
3 La Salle 7 4
4 Vilanova Camí 7 4

Juvenil. Segona Catalana.
Prèvia A. Jornades 9 i  11
(avançada)
La Salle-Franqueses 25-25
Alcarràs-La Salle 14-40
Equip Partits Pt.
1 La Salle 9 17
2 Les Franqueses 8 11
3 Canovelles 8 11
4 Pau Casals 7 7

alumnes de l’Escola de
Natació (EN) de Mont-
cada i Reixac tornen a par-
ticipar en la competició: 4
prebenjamins, 11 ben-
jamins, 6 alevins, 5 infantils
i 1 cadet. En aquesta pri-
mera fase, les modalitats
que entren en competició
són crol i papallona indi-
vidual i hi haurà 42 sèries.
Aquest any, l’EN de
Montcada té una trententa
d’integrants.

La final a Cerdanyola.
Les fases comarcals se suc-
ceiran durant el primer tri-
mestre de l’any, en quatre
caps de setmana. La pro-

bé les escoles Elvira Cuyàs,
El Viver, Reixac (2 equips),
Mitja Costa i Sagrat Cor.
La coordinadora de l’es-
port escolar, Susana More-
no, ha valorat positivament
el primer trimestre de lliga
i ha manifestat que “els
nens estaven molt con-
tents”. Moreno ha explicat
que el futbol sala és l’esport
més popular entre molts
nens,  però “estic conven-
çuda que els dos propers
trimestres els  menuts
també gaudiran amb
l’handbol i el bàsquet”.

en 2 minuts...
�

El mini masculí A del CB Montcada ha participat a la 42a edició del festival de la
infància Trofeu Molinet de minibàsquet, que es va celebrar a Barcelona del 27 de
desembre al 4 de gener. El conjunt montcadenc va caure a les fases prèvies, disputades
el primer dia de torneig, contra el JAC Sants (39-8). El guanyador d’aquest any, tant en
categoria femenina com en masculina, ha estat el Cornellà. SD

La segona fase de bàsquet de Promoció comença el 15 de gener i 16 equips de
Montcada hi participen. El preinfantil masculí A del CB Montcada es manté a la
màxima categoria (nivell A), mentre que el mini masculí ha pujat de categoria B a A, en
acabar líder de grup a la primera fase. L’infantil masculí del CB Montcada també va
assolir la primera posició, però no ha pujat de la categoria B. El CB Montcada compta
amb 7 equips en Promoció, el CB Elvira Cuyàs en té 4, el CB La Salle Montcada té 3
equips i el CEB Can Sant Joan en té 3 més. SD

Dos equips al màxim nivell en bàsquet

Les entitats de futbol sala
que han participat en aques-
ta lliga no continuaran amb
la resta de modalitats, “en-
cara no hem aconseguit
que les entitats conti-
nuïn tota la lliga”,
assegura Moreno. Els nens
del Vitel continuaran la com-
petició federada. L’equip
de l’AE Can Cuiàs comen-
ça a disputar aquest mes el
torneig de l’amistat que
organitza l’escola Escaladei
de Barcelona en el qual hi
participen 12 centres de
Barcelona. SD

�Participació local al Trofeu Molinet

La Joventut Atlètica Montcada (JAM) va finalitzar l’any amb posicions destacades al
cros. El 19 de desembre, 18 corredors de l’entitat van participar al Campionat de
Catalunya de Cros de Rubí. L’aleví Aitor Martín va tornar a assolir la primera posició
en la seva categoria. Adrián Serrano, també aleví, va ser setè. Posició destacada també
va ser la que van aconseguir els infantils Oualid Nassiri (4t) i Aida Ariza (7a) i la de
l’aleví Irina Casado (7a). D’altra banda, el corredors de categories inferiors participaran
el 15 de gener al cros de la Salut (Sabadell) i el 16 de gener al de Ripollet. SD

�Bon final d’any de la JAM

pera cita serà el 29 de ge-
ner a Barberà. La tercera
jornada tindrà com a seu
Ripollet, el 19 de febrer, i
la quarta classificatòria serà
a Badia, el 12 de març. En
aquestes jornades es deci-
dirà quins són els nedadors
que passen a la final co-
marcal, que tindrà lloc el
9 d’abril a Cerdanyola. La
final Territorial de Bar-
celona ja té data i lloc de
celebració. Serà el 30
d’abril a Igualada. El que
resta pendent és saber el
dia i la seu de la final catala-
na. Cada any, la final ha
comptat amb la presència
de nedadors locals.
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“Un bon gestor ha de ser
discret i estar ben al dia”

PILAR ABIÁN

50 anys de professió. Amb el suport incondicional
del pare tant emocional com professional, M. Carme Arjalaguer
va ser l’any 1955 la primera dona titular d’una gestoria a Montcada
i Reixac. D’aleshores ençà ha vist la transformació del poble en
ciutat i ha també tots els canvis que hi ha hagut en el seu àmbit
laboral. Encara conserva al seu despatx una de les màquines
d’escriure suïsses que li va comprar el pare quan era soltera. “Sem-
pre he picat a gran velocitat”, explica mentre recorda l’habilitat
que ha tingut amb aquesta eina de treball i reconeix que avui dia
l’informàtica és molt últil, però la deixa per als altres. Ella prefereix
seguir al dia en matèria de lleis i normatives: “Hem d’estar en con-
tinu reciclatge per assessorar bé els clients”. A punt de jubilar-
se, Arjalaguer s’enorgulleix de tenir en la seva cartera noves ge-
neracions de les famílies amb les quals va començar a exercir la pro-
fessió. A aquestes s’han sumat centenars de nous clients –confessa
que no sap ni quants– que avui dia requereixen els seus serveis o
assessorament.

Fa 50 anys

les dones

no estudiaven i

per treure’m el títol

el meu pare em va

haver d’emancipar

Abans tot era més

senzill, no hi havia

tantes normatives

ni lleis com ara

�

�A vostè la vocació li ve de
família.
Doncs veritablement sí. Va ser
el meu pare qui em va introduir
en aquest món. Ell era d’Osona
i va venir destinat a l’Ajuntament
de Montcada com a secretari
l’any 1934. Dos mesos abans del
meu naixement, al 1935, es va
instal·lar aquí amb la família i va
treballar al consistori fins que es
va jubilar, al 1967, i va ser subs-
tituït pel senyor Amadeu Ame-
nós.
�I en quin moment va deci-
dir el seu camí pro-
fessional?
No recordo que fos
una decisió medita-
da, va sorgir de ma-
nera natural. El meu
pare va començar a
assessorar veïns que
venien a casa i li de-
manaven el seu ajut
per fer instàncies o
altres tramitacions.
Ell ho feia sense co-
brar però va arribar
un moment en què
va decidir obrir la
gestoria i jo, amb 14
anys, ben joveneta
vaig començar a
ajudar-lo amb la paperassa.
Quan vaig fer 18 anys el meu
pare em va animar a treure’m el
títol de gestora.
�El cert és que ara fa 50
anys això de ser dona i ges-
tora no era gaire habitual.
No gens. Majoritàriament les
dones no estudiaven ni es dedi-

caven a aquestes professions. De
fet, per poder-me examinar i
obtenir el títol, el meu pare em
va haver de donar l’emancipa-
ció, ja que legalment era menor
d’edat, si no hagués hagut d’es-
perar als 21 anys. Així i tot em
vaig examinar als 19 anys i van
trigar un any més a donar-me’l.
�El fet de ser dona i jove no
creava certa desconfiança
entre els clients?
No perquè la majoria em co-
neixia i, a més, comptava amb el
suport del meu pare que sempre

em va assessorar. Sí
que notava certa dis-
criminació quan ana-
va a Govern Civil o
a Hisenda a fer trà-
mits. A la cua era l’úni-
ca dona i havia qui
mirava estranyat.
Tampoc hi havia do-
nes atenent el públic.
D’una banda, et po-
dies trobar el funcio-
nari de torn que t’ate-
nia amb aires de su-
perioritat, però tam-
bé contràriament el
que et tractava amb
molt de respecte i cu-
ra pel fet de ser dona.

�De seguida va haver de
compaginar la seva professió
amb la dedicació familiar. Es
va casar amb 24 anys i va
tenir 5 fills. Com s’organit-
zava?
Amb ajuda externa, per des-
comptat. Durant les hores que
treballava tenia una noia per es-

tar amb els nens. El meu marit,
Bernat Gayà, també estava amb
mi amb la gestoria i necessitàvem
un cop de mà.
�És fàcil desconnectar de la
feina treballant a casa i en
parella?
Sempre hem diferenciat molt la
feina de la vida personal i a casa
no parlem de treball. Preferim
allargar la jornada i tractar els
temes al despatx que no al men-
jador.
�I manar, qui mana? Perquè
el seu marit inicialment era
empleat seu.
Manar, sempre he manat jo (ja,
ja). No, és broma, sempre hem
fet un bon tàndem i hem tre-
ballat en equip, com una sola
persona.
�Algun dels fills vol conti-
nuar la professió?
Sí, el Bernat que és advocat ja
treballa a la gestoria. La resta ha
triat altres professions. Mai no
els hem influenciat sobre el seu
futur. Jo el que volia era que es-
tudiessin i que triessin el que els
agradés realment i així ha estat.
�Se sent satisfeta en el seu
paper de mare?
Crec que, tot i treballar moltes
hores al dia, no ho fet pas
malament. Ara tinc sis  néts i tant
ells com els pares passen sovint
per casa. Això vol dir que s’hi
troben bé.
�Quin és el secret d’una bo-
na gestora?
La discreció i estar sempre al dia
de lleis i normatives. Quan jo
vaig començar tot era més sen-
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zill, per obrir un negoci gairebé
no calia ni permisos. Ara tot s’ha
complicat molt. Entre declara-
cions d’hisenda, l’IVA i altres,
són moltes les persones que
necessiten assessoria. Sort que la
informàtica ens facilita la feina.

�I vostè, quan es pensa ju-
bilar?
Ja m’ho estic plantejant seriosa-
ment, el meu marit ja és jubilat i
potser jo no trigaré gairé a dei-
xar-ho. El negoci quedarà en
bones mans.


