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El projecte municipal ha estat inclòs en la Llei de Barris. Pàgina 3

PILAR ABIÁN

La Generalitat destinarà
prop de 5 milions d’euros
per fer millores a la Ribera

Les escales, en marxa

Geli confirma
que l’hospital
de Montcada
tindrà llits

P. 4

>>  Geli, a la roda de premsa

SÍLVIA DÍAZ

>>  Cultura enllesteix un
programa de cursos
amb novetats  P. 20

>>  El Valentine d’EBA
fitxa el pivot Marc
Fabregat de 2,05 P.25

ARXIU

Un montcadenc va voler compartir l’experiència amb el seu gos  P. 5

>> Gran acceptació de
les propostes municipals
per a l’estiu. P.13, 22 i 24

>> L’Escola d’Adults es
trasllada provisionalment
a Montcada Nova P.12

>> El Consell de la
Dona busca material
històric per rescatar la
memòria femenina P.14

Més d’un centenar de persones no es va voler perdre l’estrena de les noves escales mecàniques
que connecten els carrers Major i Domingo Fins. El 19 de juliol, i amb un ambient de festa, la
gent ja va poder enfilar-se còmodament als graons automàtics i oblidar-se del pendent.

La consellera de Sanitat, Mari-
na Geli (PSC), ha anunciat que
l’hospital que el govern autonò-
mic ha projectat entre Mont-
cada, Cerdanyola i Ripollet
tindrà prop de 200 llits. La in-
formació es va donar a conèi-
xer durant la presentació del Pla
sanitari del Vallès Occidental al
Consell Comarcal el  19 de juliol
i va satisfer especialment els al-
caldes de les tres ciutats, ja que
en principi no es preveia que el
centre comptés amb llits d’hos-
pitalització. L’equipament cos-
tarà entre 60 i 70 milions d’euros
i és previst que entri en funcio-
nament al 2009.

>> Veïns de Vallençana i
Reixac expliquen com
viuen amb la por al foc P.7

NÚRIA REGUERO

>> La incineradora estarà
totalment desmantellada
a final de setembre  P.6

LLUÍS MALDONADO
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MONTCADA ÉS ESTIU

Les activitats de l’IME apleguen
més de 1.500 persones

Les activitats d’estiu que
organitza l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure
(IME) han tornat a ser un
èxit. Les diades i torneigs
al carrer han aplegat més
de 1.500 persones, que
aquest any han rebut una
bossa d’esports com a
obsequi. El president de
l’IME i regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), s’ha
mostrat molt satisfet del
programa i ha destacat
que “la participació a
les activitats és més alta

silvia díaz
redacció

MULLA’T. SOLIDARITAT> Piscina Z. Centre

19.000m nedats i 625 euros recollits
Un total de 40 persones va participar el 10 de juliol a
una nova edició del Mulla’t per l’esclerosi múltiple, que es
va fer a la piscina municipal del carrer Bonavista. La
jornada la va organitzar la Fundació amb el mateix nom,
que a Montcada compta amb el suport de l’IME. En
total, es van nedar 19.100 metres i es van recollir 625
euros entre la venda de material i els donatius. Els
organitzadors han fet una valoració positiva, tot i que
el temps no va acompanyar.

Vint equips al torneig al carrer
La diada de 3 x 3 de futbol al carrer va comptar amb
la participació d’una vintena de conjunts que van de-
mostrar les seves habilitats en les pistes que es van
instal·lar davant del pavelló Miquel Poblet el 7 de juliol.
El torneig va aplegar nombrós públic. SA

DIADA 3 X 3. FUTBOL> Pavelló M. Poblet

PLAY OFF. FUTBOL SALA> Miquel Poblet

El Bar París s’emporta el títol
L’equip del Bar París és el guanyador de la lliga local de
futbol sala 2005. El Bar París va guanyar la final el 14
de juliol davant l’Iberfusión (1-4). El premi consisteix
en un trofeu i un cap de setmana a la costa per a tots els
membres de l’equip. El tercer lloc va ser per Estudis
Bellber i la Peña Rebanaos es va classificar en quarta
posició.

VILA DE MONTCADA. NATACIÓ> Zona Centre

Més d’un centenar de nedadors
Un total de 110 persones, la majoria infants, va partici-
par el 15 de juliol al VI Campionat Vila de Montcada
de natació, de les categories benjamí, aleví, infantil i
adults. El trofeu, que es va celebrar a la piscina munici-
pal Zona Centre, va comptar també amb vuit equips
de relleus. Les autoritats municipals van repartir els
gairebé 50 premis.

MARXA LENTA. BICIS> Plaça de l’Església

Premi al que arriba més tard
La Cursa en Bici Marxa Lenta va aplegar prop de 30
persones a la plaça de l’Església. La competició requereix
d’un total domini de la bicicleta, perquè guanya qui
aconsegueix creuar la meta l’últim controlant la bici de
tal forma que els peus no toquin a terra durant el
recorregut.

COUNTRY. CURSET> Pista coberta

El ritme de la música folk d’USA
Un any més, els cursets de country han estat un dels
més sol·licitats del Montcada és estiu. S’hi han inscrit 45
persones, que cada dilluns i dimecres entre l’11 i el 20
de juliol s’han acostat al ball de la música folk del sud
d’Amèrica del Nord. Les classes s’han fet a la pista coberta.

DIADA 3 X 3. BÀSQUET> Pl. Església

Un centenar de participants
La Diada 3x3 de bàsquet al carrer que es va celebrar el
12 de juliol a la plaça de l’Església va ser un èxit de
convocatòria, amb 21 equips de categories mini fins a
cadet que van jugar davant dues cistelles mòbils. Hi va
haver força ambient tota la tarda.

que l’any passat”. Parra
ha agraït el suport dels
montcadencs amb Uni-
cef, entitat a la qual es des-
tinarà la quota íntegra de
la recaptació de les ins-
cripcions de les activitats
al carrer i el VII Campio-
nat de Natació Vila de
Montcada i el 5% de la
quota dels cursos i de les
inscripcions de la lliga de
futbol sala. En concret, els
diners es destinaran al pro-
grama Deporte para el De-
sarrollo de l’organització de
les Nacions Unides que
treballa pels drets dels in-

fants a més de 150 països.
En el moment de tancar
aquesta edició, en el marc
de la festa de cloenda del
21 de juliol a la plaça Lluís
Companys, era previst que
representants d’Unicef re-
bessin un xec amb 1.440
euros de la recaptació de
les activitats de mans de
les autoritats municipals.
Algunes activitats han
comptat amb el suport de
clubs locals.

Propostes. La partici-
pació als casals esportius i
als tallers ha estat similar a

la de l’any passat, tot i que
el curs de danses africanes
es va haver de suspendre
per falta d’inscripcions. El
que sí ha tornat a funcio-
nar mot bé ha estat el ca-
sal d’estiu, amb 225 infants
i joves inscrits. Parra ha
avançat que “per a l’any
vinent intentarem am-
pliar les places per a
joves de 12 a 16 anys, ja
que aquesta és la franja
d’edat que més aviat
s’omple perquè la resta
de casals que es fan a
Montcada són per a
infants fins a 12 anys”.

 >> Un èxit de participació

 >> El country es va fer a la pista coberta

SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

 >> La diada de futbol va acollir nombrosos participants

SILVIA DÍAZ

 >> Els participants al Mulla’t van rebre un diploma

 >> Els guanyador i els finalistes amb les autoritats

SILVIA DÍAZ

LLUÍS MALDONADO

 >> El trofeu va aplegar un centenar de persones

 >> A la cursa guanya qui arriba l’últim

MARIO AZAÑEDO

SILVIA DÍAZ

La recaptació íntegra de les diades i els torneigs 3x3, 1.440 euros, s’ha destinat a Unicef
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>> BÀSQUET MASCULÍ. El segon fitxatge

El Valentine masculí incorpora
el jove pivot Marc Fabregat

laura grau
montcada

El Valentine masculí ha trobat
el segon reforç per a la pròxima
temporada. El club ha contractat
el jove pivot Marc Fabregat, de
20 anys i 2’05 metres d’alçada,
que prové del Mataró, al mateix
grup EBA que el Montcada. El
jugador, que es va formar al
planter del FC Barcelona, s’ha

LAURA GRAU

 >> El tècnic César Saura amb el pivot Marc Fabregat i el gerent del club, César Monfort

>> CICLISME

sílvia alquézar
redacció

El Club Ciclista Montcada Sau-
nier Duval va acabar tercer per
equips a la trentasetena edició del
trofeu Aberlard Trenzano de
Sant Pere de Ribes. A la classi-
ficació individual, el millor lo-
cal va ser Ibon Zugasti, que va
entrar a la sisena posició. La cur-
sa va comptar amb la
participació de 83 corredors,
dels quals només van arribar a
la meta 37. La prova es va
desenvolupar en un circuit urbà
amb pas per les localitats de Mas
Solers, Vilanova, Canyelles i
Ribes. Els corredors van haver
de donar 7 voltes per comple-
tar una distància de 120
quilòmetres. El guanyador va ser
Eduardo Gonzalo, del FC Bar-
celona, que va creuar la meta
amb una diferència de gairebé
2 minuts i 30 segons sobre els
sis primers classificats del pilot.
Pel que fa a la resta de ciclistes
del CC Montcada, Pedro
Ramírez va ser tretzè; Antonio
Balmón, 17è; Carlos Herrero,
18è; Pep Morlà, 20è; Jordi
Cervantes, 21è; Sergi López,
27è; Carlos Lapuerta, 30è;
Cristian Ruiz, 33è i Aleix
Fábregas, 35è.

El Grundig Mobile
s’enfrontarà a l’Avemar

>> FUTBOL SALA. Copa de Catalunya

sílvia alquézar
redacció

El Grundig Mobile jugarà con-
tra l’Avemar de Lleida, de ca-
tegoria territorial, el 27 d’agost
el partit corresponent a l’elimi-
natòria prèvia a les semifinals de
la Copa Catalunya. A l’altre matx
el Corbera s’enfrontarà al Canet
a casa. Si l’equip local passa de
ronda, disputarà la semifinal
contra el Marfil Santa Coloma
o el Martorell, que proba-
blement tindrà lloc el 2 de se-
tembre i la gran final serà el dia
4. Pel que fa a les baixes, el club
ha confirmat la marxa del capità

RUBEN SIERRA

 >> El porter Ginés deixa el Grundig Mobile

sílvia alquézar
redacció

El porter montcadenc Javi Mar-
tínez ha aconseguit l’ascens a la
Divisió de Plata amb el conjunt
càntabre Candesa Camargo.
Aquesta ha estat la primera tem-
porada del jugador local a
l’equip de Cantàbria, on ha mili-
tat en qualitat de cedit per part
del Grundig Mobile. El guar-
dameta té 23 anys i s’ha format
al planter del club montcadenc
de futbol sala, on ha jugat des
dels 16 anys fins arribar al pri-
mer equip sota les ordres de
diversos entrenadors.
Tot i que enguany ha estat lesio-

>> FUTBOL SALA. Porter montcadenc

Javi Martínez puja a
Plata amb el Camargo

 >> El porter montcadenc Javi Martínez juga al Camargo de Cantàbria

nat durant un període, el porter
ja es troba en condicions de co-
mençar la pròxima temporada
a la nova categoria. “El nostre
objectiu serà mantenir-nos a
Divisió de Plata”, ha indicat
Martínez, qui ha avançat que el
Camargo té un equip molt jove,
però amb projecció.
Respecte a la seva experiència a
l’equip càntabre, el porter local
es mostra satisfet “perquè a
nivell personal és molt enri-
quidor”. El jove de Can Sant
Joan és llicenciat en empresarials
i va marxar a Cantàbria l’any pas-
sat, tot just haver acabat la car-
rera.

L’EMPRESA VALENTINE I EL CB MONTCADA

RENOVEN L’ACORD PER DUES TEMPORADES

El CB Montcada ha signat un
nou acord econòmic amb l’em-
presa de pintures Valentine, en
un acte fet el passat 15 de juliol
a les instal·lacions de la facto-
ria local al qual van assistir re-
presentants d’ambdues parts
i una delegació de l’Ajuntament
encapçalada per l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC). El con-
veni té una vigència per dues
temporades, un fet que va des-
tacar el director general de
Valentine, Ricard Agustí: “Ens
vam comprometre a ampliar
el termini una vegada estigués
confirmada la continuïtat de la
planta a Montcada gràcies al
seu trasllat a Can Milans”. Per

espònsor

mostrat molt il·lusionat amb
l’arribada al club montcadenc:
“És un pas important en la
meva carrera perquè el Va-
lentine és un dels conjunts
més importants de la catego-
ria”. L’arribada de Fabregat
s’ajusta als nous plantejaments
del tècnic, César Saura, per a la
campanya vinent. “Donarà
consistència al joc interior i

esperem augmentar la ca-
pacitat de rebot i d’inti-
midació sobre els rivals”, afir-
ma l’entrenador. La joventut de
la major part dels fitxatges res-
pon a l’objectiu de la directiva i
del cos tècnic de reduir la mitja-
na d’edat de la plantilla, fins ara
força elevada ja que s’havia
mantingut el mateix bloc pràcti-
cament intacte des de feia temps.

sènior B
El sènior B ha renunciat a la
categoria de Primera Nacio-
nal A, ja que  la plantilla de la
pròxima temporada estarà
formada per jugadors d’entre
17 i 18 anys. El nou tècnic és
Manuel Rivas, qui l’any pas-
sat entrenava al juvenil. SA

Héctor Cano, que ha fitxat pel
Corbera, Ague i el porter Ginés,
que hores d’ara no té equip tot i
que ha rebut ofertes de Divisió
d’Honor i de Plata. Ginés, que
ha estat 5 anys a Montcada, no
s’esperava la seva baixa.

la seva banda, el president del
CB Montcada, Pere Oliva, va
agrair a l’Ajuntament i a Valen-
tine el seu suport: “El seu ajut
ens ha permès arribar als 25
anys, que hem celebrat en-
guany. Esperem complir-ne 25
més”. D’altra banda, el batlle va
posar Valentine com a exemple
d’empresa que col·labora amb
la ciutat. “Al setembre engega-
rem una campanya per de-
manar la implicació de les
empresesl en l’esport local”,
va dir l’alcalde. A la foto, d’es-
querra a dreta, Pere Oliva, Cé-
sar Monfort –gerent del club–
Ricard Agustí i César Arriza-
balaga. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

El CC Montcada,
tercer per equips
al trofeu de Sant
Pere de Ribes

LLUÍS MALDONADO
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La primera edició de la Copa
Pirineus de tir amb arc en la mo-
dalitat de recorregut de bosc  ha
estat un èxit. La competició –
una iniciativa del Club de Tir
amb Arc Can Piqué– ha cons-
tat de tres jornades: el 3 d’abril
es va disputar la primera a les
instal·lacions de l’entitat local a
la serralada de Marina, el 28 de
maig es va fer la segona a Tou-
louse (França) i l’última va tenir

>> TIR AMB ARC. Copa Pirineus

L’èxit de la primera edició fa
ampliar la pròxima competició

sílvia alquézar
redacció

La Unió Escacs Montcada par-
ticiparà per primera vegada en
la seva història al Campionat
d’Espanya per equips, que tindrà
lloc a Barcelona entre l’11 i el
14 d’agost. El conjunt local va
aconseguir la classificació gràcies
a la segona posició obtinguda a
la fase final de la Copa Catala-
na, a la qual van accedir després
de proclamar-se campions terri-
torials de Barcelona. L’equip

>> ESCACS. Campionat d’Espanya per equips

Ildefonso Teruel es proclama
campió als 3.000m obstacle

CAN PIQUÉ

La UE Montcada jugarà
per primera vegada

SÒNIA HERNÀNDEZ

JAM

montcadenc estarà format pels
mestres internacionals Arturo
Vidarte –tauler número 1–
Marcelo Panelo (2), Fermín
González (3) i José María Her-
nando (4). Com a reserves es
troben Alejandro Ríos i Raúl
Omar. Els jugadors es mostren
il·lusionats i esperen fer un bon
paper, tot i que són conscients
del gran nivell que hi haurà. El
Campionat consta de sis rondes,
que es disputaran a les Cotxeres
de Sants.

en 2 minuts...
�El Can Sant Joan femení, vuitè

�Nou sènior B femení de La Salle

L’equip femení de l’Escola de Futbol Can Sant Joan Blaugrana
ha acabat la lliga de Segona Catalana a la vuitena posició del
Grup Segon,
una bona clas-
sificació tenint
en compte
que la planti-
lla no ha supe-
rat les 13 com-
ponents du-
rant tota la
temporada i
que en molts
partits ha ju-
gat amb
menys d’11
jugadores. De cara a la pròxima lliga, l’equip passa a formar
part de la nova Escola de Futbol Montcada, fruit de la fusió
del planter del CD Montcada i l’EF Can Sant Joan. L’objectiu
és buscar més efectius per a l’equip perquè no hagi de passar
els problemes d’enguany i intentar millorar la classificació actual.
El tècnic Jesús Mateo segueix a la banqueta.  SA

La Salle Montcada tindrà la temporada vinent un nou equip
femení. L’entitat ha decidit crear un sènior B, que jugarà a
Segona Catalana. L’objectiu del club és que les jugadores joves
es puguin formar abans de donar el salt a Primera Catalana,
on milita el sènior A, entrenat per Josep Quirós. El tècnic del
conjunt B és Rubén Crespo, que fins ara dirigia el juvenil
masculí. Els sèniors A començaran a entrenar el 29 d’agost,
mentre que els B ho faran el dia 30. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

�El CB Elvira Cuyàs tindrà 3 sèniors
El Club Bàsquet Elvira Cuyàs tindrà la temporada vinent tres
equips sèniors: dos femenins i un masculí. El conjunt B d’homes
no continua perquè la majoria de la plantilla d’enguany ha decidit
no seguir vinculat al club. El sènior A femení ha jugat a Terce-
ra Catalana, mentre que el B ho ha fet als Campionats
Territorials  B. Per la seva banda, l’equip masculí ha militat als
Campionats Territorials A. SA

>> ATLETISME. Campionat de Catalunya de veterans en pista a l’aire lliure

sílvia alquézar
redacció

El corredor Ildefonso Teruel,
de la Joventut Atlètica Mont-
cada, ha guanyat la medalla d’or
a la prova dels 3.000 metres
obstacles en el Campionat de
Catalunya de veterans, disputat
el 17 de juliol a Manresa. L’atleta
local va invertir un temps d’11
minuts i 14 segons. Però aquest
no va ser l’únic metall aconseguit
per un esportista montcadenc,
ja que Javier Quílez, al Club
d’Atletisme de Mollet, va ob-
tenir el guardó de plata a la
categoria de 45 anys de la cursa
dels 10 quilòmetres marxa. El
marxador va invertir un temps
de 54 minuts i 40 segons.
Ambdós van fer  una marca per
sobre de la seva personal a cau-
sa de les elevades temperatures.
Els dos atletes tenen previst par-
ticipar el 6 d’agost al Campionat
d’Espanya, que es disputarà a
Torremolinos (Màlaga), i a final
d’agost-principi de setembre al
Mundial, a Sant Sebastià.

 >> Ildefonso Teruel en una prova de 3.000 m obstacle de la temporada

 >> Els jugadors de la UE Montcada participaran a l’estatal

 >> L’equip de Can Piqué que es va desplaçar a Coufoulens, al sud de França

lloc el 17 de juliol a la ciutat fran-
cesa de Coufoulens. El torneig
ha comptat amb més d’un cen-
tenar d’arquers, entre els quals
hi havia jugadors de primer
nivell. Pel que fa als resultats es-
portius, Can Piqué ha demostrat
el seu domini en la modalitat
guanyant 4 medalles d’or –Silvia
Coderc i Fèlix Pérez en arc recte,
Tomi Martínez en arc recorbat
i Enric Saldaña en arc lliure– 3
de plata –Eugènia Martínez en
arc recte i Loli López i Pedro

Martín en arc recorbat– i 2 de
bronze –Josep Sánchez en arc
recte i Juan Ferrer en arc recor-
bat. El president de Can Piqué,
Toni Roca, ha dit que “en la
pròxima edició hi ha previst
fer una jornada més i aug-
mentar el nombre de clubs
participants”. D’altra banda, el
club organitzarà els dies 16, 17 i
18 de setembre el Campionat
d’Espanya d’aquesta modalitat,
que tindrà lloc a les instal·lacions
de Can Piqué.

 >> Javier Quílez va guanyar el guardó de plata a la prova de marxa

CA MOLLET
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Els clubs ja tenen definits els
equips de la propera temporada

>> EL PLANTER. Preparació de la lliga 2005-2006

FOTOS:SILVIA DÍAZ

silvia díaz
redacció

El CB Montcada tornarà a ser
l’any que ve l’entitat esportiva
amb més equips al planter. El club
comptarà amb un sots-21 a pre-
ferent, dos júniors –l’A militarà a
preferent i el B al campionat B
de Catalunya– , un cadet de Pre-
ferent i un altre cadet que jugarà a
la categoria Preferent B. A Pro-
moció hi haurà un premini, dos
minis, un preinfantil, un infantil
masculí i un infantil femení.
També hi haurà tres equips d’es-
cola. El CB Montcada continua-
rà col·laborant amb alguns
equips del CB La Salle Mont-
cada. Per la seva banda, el CEB
Can Sant Joan  tindrà tres equips
masculins de base. El sots-21
l’entrenarà Jordi Mane i l’objectiu
d’aquest equip és jugar a pre-
ferent la temporada 2006-2007.
Aquest any, els sots-21 han pujat
un nivell i competiran a la cate-
goria A-1. El cadet masculí tin-
drà com a tècnic a Jordi Moliné,
que s’incorpora aquesta tempo-
rada al club. L’infantil masculí
l’entrenarà Miguel Villena. El club
ha lamentat, però, que el cadet
femení s’hagi dissolt i no poder
continuar amb cap equip feme-
ní. El CB Elvira Cuyàs tindrà l’any
que ve un sots-21 masculí, un jú-
nior masculí, un cadet femení, un
mini i un premini, a més de dos
equips a l’escola. Aquesta com-
posició és provisional i podria va-
riar una mica després de les ins-
cripcions del setembre. Pel que fa
al CB La Salle Montcada, l’entitat
de moment formarà dos cadets,
un masculí i un altre femení, i un
júnior femení. La composició de-
finitiva es coneixerà al setembre.

Futbol sala i handbol. El
CFS Montcada tindrà al planter
sis conjunts federats –juvenil,
cadet A, cadet B, infantil, aleví i

Les inscripcions
es tanquen a
final de juliol

>> FUTBOL. EF Montcada

El procés d’inscripció a l’Escola
de Futbol Montcada abans de les
vacances finalitzarà el 28 de juliol
i els interessats s’hi poden apun-
tar al camp de futbol de la Font
Freda o al de Can Sant Joan, de
19 a 20.30h. La inscripció durant
el mes de juliol té un descompte
de 30 euros respecte a la ma-
trícula al setembre. De moment,
l’entitat compta amb un cente-
nar d’inscrits. L’escola ja ha fet
públics els horaris de joc i  dels
entrenaments, que es poden con-
sultar als camps i també a través
del web del club, www.
efmontcada.com.

Proves de futbol sala. La
secció de futbol sala farà les
proves a  jugadors el 6 de setem-
bre a la pista municipal coberta.
El club busca integrants per
mantenir els equips que fins ara
tenia el CD Montcada,  infantil,
juvenil i cadet, i per a un de nou,
l’aleví.

benjamí A– i dos de formació,
el benjamí B i el prebenjamí
(escola). El club, que patrocinarà
Grunding Mobile, compta amb
dos coordinadors nous: José
Jiménez serà el responsable de
les categories cadet, juvenil i
sènior B i Francisco Ventura por-
tarà les categories inferiors. Per

Els entrenaments i les presentacions dels conjunts començaran a mitjan del proper mes de setembre

la seva banda, el CH La Salle
Montcada tindrà aquesta tempo-
rada dos juvenils masculins, dos
infantils masculins i un infantil
femení. El juvenil A, que estarà a
Primera Divisió, l’entrenarà José
M. Gómez, que també dirigirà
al sènior B masculí. El juvenil B,
de Segona Divisió, l’entrenarà

 >> El CH La Salle Montcada tindrà cinc equips al planter la propera temporada

els equips
Els equips per als quals
l’Escola de Futbol Montcada
està buscant jugadors són:
femení base (1990), femení
(1991), patufets (2000/
2001), prebenjamí B (1999),
prebenjamí A (1998), benjamí
B (1997), benjamí A (1996),
aleví B (1995), aleví A (1994),
infantil B (1993), infantil A
(1992), cadet B (1991), cadet
A (1990), juvenil C (1989),
juvenil B (1988), juvenil A
(1987), futbol Sala Aleví
(1994/95), futbol Sala Infantil
(1992/93), futbol Sala Cadet
(1990/91) i futbol Sala Juve-
nil (1987/89). L’objectiu de
l’entitat és poder formar al-
menys dos equips de futbol
per cada categoria, per tenir
un competitiu i un altre for-
matiu. Els equips A juvenil,
infantil i aleví jugaran a Pri-
mera Divisió. SD

silvia díaz
redacció

Tesi Escobosa. Els entrenadors
dels infantils masculins encara
estan per decidir mentre que els
de l’infantil femení seran Núria
Sánchez i Eugenio Díaz. Esther
González continuarà sent la
coordinadora del club. Els entre-
naments dels equips de base co-
mençaran a finals d’agost.

 >> El CFS Montcada ha renovat els càrrecs tècnics i comptarà amb dos nous coordinadors de la base



28 2a quinzena
juliol/agost 2005

La força de l’entusiasme. Poques professions permeten
abocar totes les energies, bones i dolentes, per obtenir un
producte beneficiós i saludable per al col·lectiu. Aquest
montcadenc de 27 anys ha trobat la seva feina ideal, tant que li
costa discernir quan està treballant, perquè tot el que viu acaba
d’una manera o altra a l’escenari. Hi ha qui el coneix com el Tom
Cruise montcadenc, per la seva semblança física, i és dels
optimistes que creu en una energia subtil que uneix tots els
humans i que es manifesta en un espectacle amb milers
d’assistents. Al 1999 va fundar la companyia Pentina el gat per
participar en aquests prodigis, només sis anys després ja compta
amb més de 1.000 representacions arreu, amb una altra
companyia, El vent del Nord, i una àmplia experiència, també a la
televisió, on se’l va poder veure al popular Club Súper 3.

“Sóc molt feliç per poder
fer el que més m’agrada”

Sense entusiasme

no existirien els

espectacles de la

companyia

Pentina el gat

La meditació

t’ajuda a

aconseguir la pau

interna,

imprescindible per

animar l’entorn

�

SÒNIA HERNÁNDEZ

�Com va començar la seva
dedicació a l’espectacle?
Va sortir en un moment perso-
nal concret, en què estava aca-
bant l’institut i vaig donar
resposta a una inquietud artística
molt forta. Sempre havia fet de
monitor. Va sortir la possibilitat
de fer animació i em vaig deci-
dir, vaig descobrir que m’agra-
dava molt. Arran d’això vaig
començar a fer cursos, a conèixer
companyies i a demanar-los
feina. Tenia la necessitat de co-
municar-me amb el
teatre familiar i els
espectacles de carrer.
�Què hi ha a la
seva feina del
típic pallasso?
Del clàssic pallasso
espero que només
quedi un record.
L’August i el pallas-
so groc són perso-
natges històrics que
van jugar el seu rol,
però tot es reinventa
i el circ i els espec-
tacles de carrer tam-
bé. A Catalunya des-
prés de la dictadura
la gent volia protes-
tar, van sortir grups
com La Fura dels
Baus, Comediants,
Artristes, Gog i
Magog i animadors
que protestaven i ho feien en
català. El circ a Catalunya
sempre ha estat molt castigat,
potser perquè la gent sempre té

la imatge del típic pallasso al cap.
No ens podem adreçar als nens
d’ara amb models d’abans.
�Es considera un clown?
Tinc veritables problemes per
dir a què em dedico. No em
considero un animador, però sí
ho sóc de vegades, tampoc un
guionista, tot i que també ho
sóc... Sí tinc clar, però, que no
sóc un actor, perquè mai no in-
terpreto, sempre sóc jo mateix.
�No li fa por haver creat un
‘monstre’ com la Pentina?

De cap manera!
Estic molt orgu-
llós de la gent amb
qui m’he trobat i
de tot el que he
après aquests anys.
Sóc molt feliç per
poder dedicar la
meva vida al que
més m’agrada. Tot
i que també hi ha
problemes, com
els que tenim els au-
tònoms o haver de
viure al revés de
tothom: treballem
quan els altres estan
de festa.
�Quins nous
projectes té?
Abans es reunia el
nucli de la compa-
nyia per decidir
què faríem. Ara

ens reunim per decidir què no
farem l’any proper. Les nostres
ganes d’experimentar amb el
teatre de carrer, la música per a

adults, els efectes especials, la
pirotècnica, el circ, les teles aèries
i moltes més coses, ens van fer
engegar molts muntatges i cam-
panyes pedagògiques, i ens hem
adonat que hem de dosificar les
energies, per continuar creixent
i fer cada vegada muntatges
més espectaculars.
�Quan li ha costat més
sortir a l’escenari?
Després de situacions personals
dures, com la pèrdua d'un fa-
miliar. Et preguntes per què has
de pujar a l'escenari a animar
algú quan tu no tens ganes de
res. Però un cop has pujat l'últim
graó per entrar a l’escenari, tota
l'energia negativa queda posi-
tivitzada. Recordo una actuació
en què jo estava bastant tocat i
que hi havia 2000 nens esperant
que comencés l'espectacle. Vaig
fer servir tota l’energia negativa
per moure la gent i l’espectacle
va anar molt bé. Va sortir aquest
punt màgic que no saps d'on ve.
És una energia molt subtil que
ens uneix a tots.
�La seva altra gran passió
és el ciclisme de muntanya.
És una pràctica que em dóna
molt equilibri. M'agrada molt el
cicloturisme i passar-me dies sol
amb la bici, amb unes alforges,
relacionant-me amb l'entorn,
que curiosament és l'antítesi de
quan actuem davant milers de
persones. Moltes idees de la
companyia no surten d'un
despatx, sinó de les travessies
amb la bici.

comunicador, animador i guionista
Jordi AmenósJordi Amenós

�És aleshores quan re-
flexiona?
Crec que la reflexió és la clau
per aconseguir la pau amb un
mateix. I només quan la tens

pots comunicar-te amb l’entorn
i contribuir a l’equilibri del que
t’envolta. No pots convidar a
l’entusiasme si no ho fas des de
la pau interior.




