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La nova fàbrica de Can Milans serà més moderna i ecològica. Pàgina 3

SÒNIA HERNÁNDEZ

El govern preveu construir
prop de 500 habitatges
en el sector de Valentine

La biblioteca, més a prop

Montcada tindrà
un protocol
sobre violència
de gènere

P. 10

>> Despatx de l’Oficina de la Dona
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>> El nou Reglament
de Participació
Ciutadana, a debat  P. 11

>> Les biblioteques
proposen un recorregut
literari per Europa P.18

>> El Grup de Medi
Ambient alerta sobre el
risc de la contaminació P.8

Les autoritats van protagonitzar l’acte simbòlic de col·locar la primera pedra P.5

>> L’Escola d’Adults,
una oportunitat per
recuperar el temps
perdut.P.12

>> Una assessoria
laboral de Montcada,
presumpte cervell d’un
frau milionari P.9

>> Ja es poden fer
reclamacions sobre les
dades del cadastre P.6

>> Balanç negatiu del
Valentine d’EBA en l’inici
de la lliga P.22

Coordinar els diferents agents
implicats en l’atenció a la dona
que pateix una situació de vio-
lència de gènere és l’objectiu del
protocol d’actuació que vol
aprovar el consistori durant el
2006, complint així una de les
prioritats del Pla d’Igualtat
Home-Dona inclós dintre del Pla
Estratègic. Tècnics de diferents
departaments municipals i agents
de la Policia Local i Nacional van
participar el passat 30 de
setembre en unes jornades sobre
maltractaments que seran el punt
de partida per començar a
articular el document.

SÒNIA HERNÁNDEZ

LAURA GRAU

LAURA GRAU

L’inici d’obres de la segona fase del Montcada Aqua, el passat 7 d’octubre, corresponent a la
biblioteca, l’auditori i les sales d’exposicions, ha creat molta expectació al voltant d’un edifici que
transformarà l’ordenació cultural del territori i que vol ser un referent a la comarca i la província.
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El Valentine femení no coneix el triomf
El Valentine femení ha comen-
çat amb mal peu al campionat
de lliga de Primera Catalana.
Després de tres jornades, enca-
ra no ha guanyat cap partit. A
més, les derrotes sempre han
estat per una àmplia diferència.
A l’últim partit a casa, el 8 d’oc-
tubre, el Valentine va perdre
contra el Premià per 62-89,
mentre que a la jornada ante-
rior, al domicili del Sant Celoni,
es va veure superat per 71-49.
Per a l’entrenador, Gregorio Fa-
jardo, la clau de les ensopega-
des són “la manca de concen-
tració i la gran quantitat de

pilotes perdudes”. Una altra de
les mancances del conjunt local
és la falta de jugadores. Només
són 9 a l’equip i, com el mateix
entrenador indica, “així es fa di-
fícil treballar bé als entrena-
ments, perquè ni tan sols
podem fer dos equips com-
plets”. El Valentine té un cinc ini-
cial de qualitat, però el seu
rendiment baixa una mica quan hi
ha les rotacions. En els propers
dies, el club podria incorporar un
nou fitxatge. Per a Fajardo, l’únic
camí per salvar la categoria és
“treballar molt, sobretot en de-
fensa”. SA
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BÀSQUET.  LLIGA EBA

El Valentine suma només una victòria
en els cinc primers partits de lliga

El balanç del Valentine masculí
no és gaire positiu en l’inici de
temporada. Els montcadencs
han guanyat només un partit
dels cinc que s’han disputat fins
ara al Grup C de la Lliga EBA.
Els resultats han portat a l’equip
de César Saura a l’antepenúltima
posició, un lloc insòlit per a un
club històric a la categoria que
sempre ha lluitat per les places
d’ascens. “Les coses no s’han
fet malament, ens ha faltat
potser una mica de sort. Sóc
optimista pel que resta de
competició”, ha dit l’entre-
nador, qui afirma que no es
troba preocupat perquè consi-
dera que la plantilla té recursos
suficients per sortir d’aquesta
situació.
El conjunt local va encaixar tres
derrotes consecutives a les tres
primeres jornades, però a la
quarta, el 9 d’octubre al pavelló
Miquel Poblet, es va retrobar
amb el triomf en superar el Sant
Josep de Badalona –que venia

sílvia alquézar
redacció

FOTOS: LLUÍS MALDONADO

El conjunt montcadenc va vèncer el Sant Josep de Badalona al pavelló Miquel Poblet, però va perdre a Montsó per 84-74

 >> Dani Pérez va ser un dels jugadors més destacats a l’últim matx a casa

a Montcada en condició de lí-
der– per 81-59, en un gran partit
dels montcadencs amb un ins-
pirat Dani Pérez amb 34 punts
i 10 rebots. Per al tècnic, la clau
del triomf va ser el grau de
concentració des del primer
segon de joc. “Vam sortir molt
conscients que s’havien de
marcar diferències des del
principi”, ha dit Saura, qui
reconeix que l’únic gran error
comès fins ara per l’equip ha
estat la primera part contra l’An-
dorra a casa, que al final li va
suposar la derrota. Segons l’en-
trenador, les altres dues enso-
pegades –a la pista de l’Olesa i
del Grupotel.com de Mallorca–
van ser previsibles “perquè són
dues plantilles de més qua-
litat que la nostra”. De fet, les
victòries dels rivals van ser
pràcticament per la mínima. En
la visita a Olesa, el Montcada va
perdre a l’últim segon amb una
cistella il·legal en opinió del Va-
lentine masculí, mentre que a les
illes va perdre a la segona pròr-
roga en un partit molt igualat.

Última derrota. El Valentine
no va poder confirmar el bon
joc davant del Sant Josep a la
pista del Montsó, amb qui va
perdre per 84-74 el 12 d’oc-
tubre a la cinquena jornada.
L’equip va controlar bé el partit
els dos primers quarts mentre
va estar encertat en el tir exte-
rior. A la represa, els homes de
César Saura van baixar el seu
percentatge de llançaments i es
van veure superats completa-
ment pel joc interior dels ara-
gonesos, amb dos homes de
2’09 i 2’05 metres d’alçada. “A
dins de l’ampolla, no teníem
res a fer”, ha comentat el tècnic,
qui reconeix que el Valentine
també va estar malament en el
capítol del rebot defensiu. Al
final, el Valentine va desaprofitar
dos llançaments lliures i una pos-
sessió de pilota fruit d’una falta
tècnica comesa pel Montsó que
el podrien haver situat per da-
vant en el marcador. Als últims
segons, ja sense opcions, l’equip
aragonès va ampliar l’avantatge
fins a 10 punts.
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El Grundig Mobile va sumar el
8 d’octubre a la pista del
Pinseque de Saragossa la segona
victòria consecutiva fora de casa.
Malgrat encara les nombroses
baixes, el conjunt de Marcello
Magalhaes es va imposar a l’equip
aragonès per 4-6 en el millor
partit dels catalans aquesta tem-
porada. El matx va ser molt
disputat, tot i que al final el
Montcada es va adjudicar els tres
punts gràcies al seu encert i la seva
experiència. L’entrenador va lloar
el joc de la plantilla, que va estar
bé en defensa i va crear nom-
broses ocasions de gol. El tècnic,
però, va lamentar les oportunitats
que no es van materialitzar: “Vam
fallar a la contra i per això al
final vam patir més del
compte quan teníem el partit
totalment controlat”.

Partits de casa. El Grun-
dig vol confirmar la bona ratxa
fora de casa al pavelló Miquel
Poblet, on encara no ha guanyat
cap partit de lliga. A l’últim matx
a Montcada, l’equip vallesà va
perdre per 2-3 contra el FS Va-
lència. “El nostre club ha de
vèncer sempre. No és normal
que a casa no haguem sumat
encara cap punt”, ha remarcat
Magalhaes.

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

El Grundig suma la segona
victòria consecutiva fora de casa

FOTOS: RAFA JIMÉNEZ

 >> L’equip femení debuta a Primera Catalana el 16 d’octubre

sílvia alquézar
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LLUÍS MALDONADO

 >> La plantilla va capgirar un marcador advers a Saragossa

La Salle masculí ha debutat
enguany a la lliga de Primera
Catalana com a les últimes tres
temporades, amb una derrota.
Els homes de Jaume Puig van
perdre a la pista de la Canonja,
descendit de Primera Nacional,
per 33-18. Els primers minuts
van ser igualats fins al 3-3 en el
marcador. A partir d’aquí, La
Salle es va veure superada de
mica en mica per un rival que,
sense fer un joc vistós, se’n va  >> La derrota ha impedit mantenir en solitari el lideratge de grup

El Montcada segueix
sense guanyar a domicili

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada va perdre la
passada jornada de lliga al camp
del Tossa, un dels rivals favorits
de la categoria, per 3-1. Els mont-
cadencs van exhibir una bona
imatge, però van pagar car dues
distraccions defensives que van
acabar en dos gols del rival quan
només s’havien jugat 8 minuts.
“No es pot donar aquest avan-
tatge davant d’un conjunt que
té tanta qualitat”, ha indicat el
tècnic, Toni Carrillo, qui ha
reconegut que l’equip està sent
una mica irregular en certs
moments de partit. “La planti-
lla està ansiosa per guanyar,
ha de tenir més tranquil·litat
perquè la lliga és molt llarga”,
ha comentat l’entrenador, qui
confia plenament en el treball del
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 >> El CD Montcada va perdre al camp del Tossa per 3-1

SÍLVIA ALQUÉZAR

La Salle debuta amb derrota
>> HANDBOL. Primera Catalana

SILVIA DÍAZ

El Sant Joan perd el
lideratge i la imbatibilitat

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan va perdre la imba-
tibilitat a la lliga el passat 9 d’oc-
tubre al camp municipal de la
Font Freda contra el Lourdes de
Mollet per 0-2. La derrota ha
impedit al conjunt local mantenir
en solitari el lideratge del Grup
Novè de Segona Regional, que
ara comparteix amb la Torreta,
les Franqueses i el Cardedeu, tots
4 amb 9 punts. L’ensopegada
davant de l’equip molletenc, fins
llavors el cuer amb cap punt, no
ha sorprès l’entrenador, Rafa
González, qui considera que es

sílvia alquézar
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seu equip per sumar punts i es-
tar entre els millors del grup al
final de la temporada. Per ara,
l’assignatura pendent del Mont-
cada és sumar una victòria fora
de casa. En quatre jornades, ha
guanyat els dos partits disputats
al camp municipal de la Font
Freda –l’últim el dia 2 d’octubre
contra el Vilassar per 2-1– però
n’ha perdut els dos que ha jugat
a domicili. “Hem de seguir
igual de contundents i efectius
a casa, però hem d’intentar
puntuar en els desplaçaments
per estar a dalt”, ha dit Carrillo.
El Montcada segueix sense po-
der disposar dels seus dos
centrals, Rafa i Prades, per lesió.
L’últim va ser operat l’11
d’octubre i es preveu que estigui
lluny de l’equip durant cinc
setmanes aproximadament.

El brasiler Adilio –a la foto– es
perdrà el que resta de tempora-
da després de la greu lesió que
va patir als 30 segons de partit
contra el València. El jugador, de
23 anys, es va fer una luxació de
ròtula i trencament lateral intern
del genoll esquerre. Adilio va arri-
bar a Montcada la temporada
passada procedent del Burgos,
el mateix exequip de l’entre-

adilio, nova baixa
nador, Mar-
cello Ma-
galhaes. El
club podria
fitxar un
substitut per
a Adilio. La
nota positiva
en el capítol de lesions és la re-
cuperació de Cupim i Jeff. SA

anar al descans amb un 17-10 a
l’electrònic. A la represa, es va
repetir la dinàmica de la primera
part, tot i que el tècnic
montcadenc va decidir pressio-
nar per robar pilotes i crear
ocasions de contracop, que en
molts casos no es van materia-
litzar en gol.

El femení. El sènior A de La
Salle debutarà a Primera Catala-
na el pròxim 16 d’octubre a la
pista del Mataró. L’equip que
dirigeix Josep Quirós inicia la

deu sobretot a la falta de moti-
vació i concentració després
d’una ratxa positiva de resultats.
“No es pot sortir al camp amb
la idea que el matx està gua-
nyat. No estic content i espe-
ro que la plantilla hagi aprés
la lecció de cara als pròxims
partits”, ha indicat el tècnic. Al
darrer encontre fora de casa, el
Sant Joan es va imposar al terreny
de joc del Cardedeu per 0-2.
L’equip montcadenc es despla-
çarà la pròxima jornada al camp
de la Penya Morera de Badalo-
na, el penúltim de la classificació
amb un sol punt.temporada amb la il·lusió de

mantenir la categoria i fer un bon
handbol. El conjunt montcadenc
ha renovat bona part de la plan-
tilla, que combina experiència i
joventut. “El que més costa
ara és acoblar les jugadores”,
ha indicat l’entrenador. La Salle
femení té un inici de lliga
complicat, ja que ha d’enfrontar-
se a rivals de gran qualitat com el
Molins de Rei –el 23 d’octubre
al pavelló Miquel Poblet– i el
Castelldefels a domicili, dos
aspirants a pujar de categoria.

sílvia alquézar
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Les esperades obres del futur
estadi de futbol de Montcada i
Reixac, ubicat al polígon de la
Ferreria, aviat començaran a ser
una realitat. El pròxim 28 d’oc-
tubre tindrà lloc l’acte oficial de
col·locació de la primera pedra,
que esdevindrà una gran festa
del món futbolístic de la ciutat
amb jocs relacionats amb l’es-
port rei i els tradicionals parla-
ments a càrrec de les autoritats
(18h). En acabar, hi haurà un
petit refrigeri per als assistents.

El nou camp. El futur estadi
de futbol es construirà a la
parcel·la firal de la Ferreria. El
nou camp constarà de dos ter-
renys de joc de gespa artificial:
un de futbol i un altre de futbol
7. El gran comptarà amb grade-
ries als costats: la principal tin-
drà una capacitat per a 821 per-
sones i l’altra per a 486. Entre
els dos camps hi haurà l’espai per
als vestidors, el magatzem de
material, els lavabos per a espec-
tadors i les oficines de les enti-
tats. A sobre, es construirà el bar
i una gran terrassa. La tanca ex-
terior serà calada i transparent

>> NOU EQUIPAMENT. Inici d’obres

La primera pedra de l’estadi
de futbol es col·locarà el dia 28

 >> Imatge virtual del futur estadi de futbol a la Ferreria

en 2 minuts...
�El Cim, a Lobuche Peak

�Nova edició de la marxa en bici
Al voltant d’un centenar de persones va participar el passat 2
d’octubre a la vinticinquena edició de la Marxa en bicicleta, or-
ganitzada per l’AV Montcada Nova. La sortida va tenir lloc al parc
Salvador Allende per després recórrer diversos carrers dels diferents
barris de la ciutat i acabar novament al punt de partida.
L’organització ha fet una valoració positiva de l’última edició. LG
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perquè la ciutat tingui una imat-
ge agradable de l’estadi. Per
aconseguir aquest efecte, es farà
una zona de dunes d’uns 2 me-
tres d’alçada amb arbres al vol-
tant dels terrenys de joc. A l’es-
tadi també es construirà un pe-
tit parc infantil. L’estadi de fut-
bol té un pressupost de 2’5 mi-
lions d’euros. “Tindrem una
instal·lació moderna i soste-
nible, ubicada en un lloc cèn-
tric que estarà en equilibri
amb el seu entorn”, ha indi-
cat el regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC).

Un representant del centre excursionista El Cim, Joan Maresma
–alhora portaveu de CiU a l’Ajuntament– ha fet l’ascensió al
Lobuche Peak, de 6.119 metres
d’alçada, a l’Himalaia nepalí. Maresma
forma part d’una expedició basco-ca-
talana que va sortir de Barcelona el 24
de setembre i té previst tornar el 17
d’octubre. Previ al cim esmentat, el
grup va fer travessia per dos 5.000, el
Goyko Kang (5.360 m) i el Kala Pattar
(5.545m). Aquesta fita és la més des-
tacada que ha assolit fins ara un
membre d’El Cim en el món de
l’alpinisme. PA

Les noves pistes de botxes al
Pla d’en Coll s’inauguraran a
principi de novembre. La
instal·lació consta de 16 pistes
i d’un edifici per a oficines. Els
treballs, valorats en 373.000
euros, van començar a final
d’abril i els està duent a terme
l’empresa José García Exca-
vaciones. Una delegació mu-
nicipal, encapçalada per l’al-
calde César Arr izabalaga
(PSC), va visitar recentment
les obres que, segons fonts
municipals, s’acabaran en el
termini previst. PA

botxes

ARXIU ARXIU

LAURA GRAU

més en 2 minuts CB MONTCADA B. BÀSQUET> 1a  Catalana

GRUNDIG B.

FUTBOL SALA> 1a B

Primer triomf
El Grundig B va aconse-
guir el 8 d’octubre el pri-
mer triomf al Grup Primer
de Primera Nacional B,
després de vèncer al pa-
velló Miquel Poblet el Pre-
mià per 8-6. Els locals es
troben al mig de la taula. SA

SILVIA DÍAZ

AE CAN CUIÀS

FUTBOL SALA> 1a

L’equip segueix sense guanyar
El sènior B masculí del CB Montcada encara no coneix
la victòria a Primera Catalana. L’equip, que debuta
enguany a la categoria, va perdre a les últimes dues
jornades contra el Cardedeu (83-74) i l’Esparraguera
(73-80). SA

Mala ratxa
L’AE Can Cuiàs no ha
començat gaire bé a Pri-
mera, una categoria que
estrena aquesta tempora-
da. A les dues últimes jor-
nades ha encaixat dues
derrotes, contra el Sent-
menat i el Mataró. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials
SILVIA DÍAZ

El sènior masculí és al cinquè lloc
El sènior masculí
del CB Elvira Cu-
yàs es troba a la
cinquena posició al
Grup Cinquè dels
Campionats Ter-
ritorials, amb dues
victòries en tres
jornades. La pri-
mera derrota va
ser a l’últim matx a la pista del Sant Nicolau de Sabadell
per 62-53. SA

LA SALLE B. HANDBOL> 2a Catalana femení

El primer matx amb l’Agramunt, ajornat
El sènior B femení de La Salle no debutarà a la lliga de
Segona Catalana el 16 d’octubre perquè l’Agramunt ha
demanat un ajornament. El club ha creat enguany aquest
nou equip perquè hi havia moltes jugadores. SA

UE SANTA MARIA. FUTBOL> Tercera
Bon començament de temporada
La UE Santa Maria ha guanyat els dos partits de lliga
que ha disputat fins ara al Grup Dissetè de Tercera
Regional. Els montcadencs es van imposar al Buena-
ventura per 1-0 i van guanyar el Gràcia per 1-2. SA

EF MONTCADA. FUTBOL FEMENÍ> Segona

Moltes il·lusions en la nova temporada
L’equip femení de l’EF Montcada inicia la nova cam-
panya amb 14 jugadores i espera no passar problemes
de manca de banqueta com l’any passat. El conjunt
local es va presentar el 12 d’octubre. El tècnic segueix
sent Jesús Mateo. L’objectiu és pujar a Primera. SD

Primera victòria a la lliga
L’equip sènior femení del Club Escola de Bàsquet Can
Sant Joan va sumar a la pista del Montserrat la primera
victòria a la lliga dels Campionats de Catalunya B per
49-62. El conjunt montcadenc es troba enquadrat al
Grup Primer. SA

CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Territorial Fem.

PILAR ABIÁN

SÍLVIA ALQUÉZAR

les classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 4 i 5
Grundig-València 2-3
Pinseque-Grundig 4-6
Equip Pj. Pt.
1 Lleida 5 13
2 Barça 5 12
3 València 5 11
8 Grundig 5 7
Primera B. Grup 1
Jornades 2 i 3
F. Company-Grund.B10-4
Grundig B-Premià 8-6
Equip Pj. Pt.
1 Mataró 2 6
2 Dani Hnos. 2 6
3 Montmeló 2 6
12 Grundig B 2 1
Primera Terr. Grup 2
Jornades 2 i 3
Sentmenat-C. Cuiàs4-1
C. Cuiàs-Bar Fern. 3-5
Equip Pj. Pt.
1 Copa Atlètic 2 6
2 Olímpic 2 6
3 Sant Cebrià 2 4
8 Can Cuiàs 2 3

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 3, 4 i 5
Grupo.-Valentine 99-91
Valenti.-St.Josep 81-59
Montsó-Valentine 84-74
Equip Pj. Pt.
1 Grupotel 5 9
2 Granollers 5 9
3 Navàs 5 8
14 Valentine 5 6
1a Catalana. Grup 1
Jornades 3 i 4
Cardedeu-Mont.B 83-74
Mont. B-Esparrag. 73-80

Equip Pj. Pt.
1 S.Terrassa 4 8
2 La Garriga 4 8
3 CN Terrassa 4 7
14 Montc. B 4 4
Ct. Territorial. Grup 5
Jornades 2 i 3
Elvira-IMMA 75-62
Nicolau-Elvira 62-53
Equip Pj. Pt.
1 St. Nicolau 3 6
2 Gracia 3 6
3 Martorelles 3 6
5 Elvira A 3 5
1a Catalana Fem. Grup 2
Jornades 2 i 3
St.Celoni-Valen. 71-49
Valentine-Premià 62-89
Equip Pj. Pt.
1 Premià 3 6
2 Banyoles 3 6
3 Olot 3 5
10 Valentine 3 3
3a Catalana Fem. Grup 4
Jornades 2 i 3
Martorell-Elvira A 40-43
Elvira A-AlbertD. 54-63
Equip Pj. Pt.
1 Sant Celoni 3 6
2 La Garriga 3 6
3 Torelló 3 6
8 Elvira A 3 4
Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 2 i 3
CIC-Elvira B 55-31
Montser.-St. Joan 49-62
Elv. B-Montserrat 67-26
Can St Joan-IPSE34-41
Equip Pj. Pt.
1 CIC 3 6
2 Castellar 3 6
3 St. Ramon 3 6
6 Elvira B 3 5
9 C.St. Joan 3 4

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 3 i 4
Montcada-Vilassar 2-1
Tossa-Montcada 3-1
Equip Pj. Pt.
1 St. Cristóbal 4 10
2 Tossa 4 9
3 Bellavista 4 9
10 Montcada 4 6
2a Regional. Grup 9
Jornades 2 i 3
Cardedeu-St. Joan 0-2
St. Joan-Lourdes 0-2
Equip Pj. Pt.
1 La Torreta 3 9
2 Franqueses 3 9
3 Sant Joan 3 9
4 Cardedeu 3 9
3a Regional. Grup 17
Jornades 1 i 2
Gràcia-Sta. Maria 1-2
Sta Maria-Buenave. 1-0
Equip Pj. Pt.
1 Càstic 1 3
2 Sarrià 1 3
3 Sta. Maria 1 3
4 Pujades 1 3

HANDBOL

Primera Catalana. Grup
Jornada 1
Canonja-La Salle A33-18
Equip Pj. Pt.
1 La Canonja 1 2
2 Barberà 1 2
3 La Roca 1 2
8 La Salle A 1 0
Segona Catalana. Grup B
Jornades 1 i 2
La Salle B-Carde. 23-17
Rubí-La Salle B 36-28
Equip Pj. Pt.
1 Sabadell 2 4
2 Pardinyes 2 4
3 Vendrell 2 4
5 La Salle B 2 2
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 >> Entrenament del grup de psicomotricitat  del CEIP Mitja Costa

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

>> JOCS ESCOLARS

Els tres instituts públics participen
aquest any en els Jocs Escolars

El nombre total de participants en la lliga 2005-2006 és de 800 infants i joves

Els entrenaments dels
equips que participen als
Jocs Escolars van comen-
çar el 3 d’octubre. La no-
vetat més destacada és
l’important augment d’e-
quips de secundària. El cen-
tre que més grups ha creat
és l’IES Montserrat Miró,
amb tres equips de futbol,
dos de korfbal i una no-
vetat, la formació d’un
equip de volei. A l’IES La
Ferreria s’han pogut for-
mar dos equips de futbol
infantil i l’IES La Ribera
manté els dos equips de
futbol i el de bàsquet
cadet.
Per al president del Con-
sell de l’Esport Escolar de
Montcada i Reixac
(CDEM), Agustín Fuer-
tes, “aquestes dades són
molt positives, a secun-
dària s’han format més
equips dels que pensà-
vem”. El president de
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i re-
gidor d’Esports, Juan Pa-
rra (PSC), també s’ha mos-
trat molt satisfet perquè els
instituts ofereixen més es-
ports i ha destacat que la
millora “és fruit del tre-
ball constant de tots els
sectors implicats, tant
organitzadors com pa-
res”. D’aquesta manera,
segons Parra, “s’està co-
mençant a superar el fet
que els joves deixin
l’esport quan passen a
secundària”.

Primària. Per segon any
consecutiu, totes les esco-
les han pogut formar,
com a mínim, un equip de
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multiesport i un altre de
psicomotricitat. Els cen-
tres amb més alumnes,
com el Viver, el Reixac o
La Salle, han creat fins a
tres grups de psicomo-
tricitat o multiesport. La
coordinadora de l’esport
escolar, Susana Moreno,
s’ha mostrat molt satisfe-
ta per la gran accepció de
grups, “sobretot entre
els més petits”.
En multiesport, l’ordre
serà handbol (primer tri-
mestre), bàsquet (segon tri-
mestre) i futbol sala (ter-
cer trimestre). La lliga de
multiesport i les anuals de
bàsquet i futbol sala co-
mençaran a principi de no-
vembre.
D’altra banda, la Unió Es-
cacs Montcada va comen-
çar els entrenaments de la
lliga escolar el 3’octubre,
però el club encara
mantindrà obertes les ins-
cripcions durant uns dies.
Els Jocs Escolars també
inclouen natació –a càrrec
de l’Escola de Natació–,
atletisme, amb la Joventut
Atlètica Montcada, i

SILVIA DÍAZ

>> FUTBOL SALA. Nova competició

L’IME crea un torneig
de futbol sala

Els equips interessats a
participar en el primer
Torneig local de Futbol
Sala, organitzat per l’Ins-
titut Municipal d’Esports
i Lleure (IME) han de
formalitzar la inscripció
del 17 al 20 d’octubre. Les
inscripcions s’han de fer a
les oficines de l’IME (c/
Tarragona, 32), de 9 a 13h
i de 17 a 19h. La quota és
de 700 euros per equip.
El torneig es disputarà a la
pista municipal coberta els
diumenges a la tarda, des
de novembre fins a final
de maig. Els quatre millor
classificats rebran un
trofeu i un obsequi.
El president de l’IME,
Juan Parra (PSC), ha ex-
plicat que el torneig local
“era una vella reivindi-
cació de col·lectius de

Montcada que volien
una lliga local de fut-
bol sala”. Parra ha afe-
git que “fins ara no te-
níem disponibilitat de
comptar amb una pis-
ta els diumenges a la
tarda, però aquest any,
quadrant els horaris de
partits dels clubs, ho
hem aconseguit”.
Fins ara, l’únic torneig lo-
cal de futbol sala que es
disputava a Montcada
era el campionat d’estiu.
Precisament, segons ha
explicat Parra, l’IME s’ha
posat en contacte amb
els equips que ha-
bitualment disputen
aquest trofeu, per tal que
participin a la nova
competició. En el Tor-
neig no haurà límit d’e-
quips. SDCEIP El Turó: 2 psicomotricitat, 2  multiesport i 1 benjamí

de bàsquet.
CEIP El Viver: 3 psicomotricitat, 1 multiesport, 2 benjamins
de bàsquet, 1 aleví de bàsquet  i 1 aleví de futbol.
CEIP Elvira Cuyàs: 1 psicomotricitat i 1 multiesport.
CEIP Font Freda: 1 psicomotricitat, 1 multiesport i 1 aleví
de futbol.
CEIP Mitja Costa: 1 psicomotricitat, 1 multiesport, 1
benjamí de futbol i 1 aleví de futbol.
CEIP Reixac: 1 psicomotricitat, 3 multiesport, 1 benjamí
de futbol, 1 aleví de futbol i 1 benjamí de bàsquet.
Col·legi La Salle: 3 psicomotricitat i 2 multiesport.
Col·legi Sagrat Cor: 1 psicomotricitat, 2 multiesport, 1
benjamí de futbol, 1 benjamí de bàsquet i 1aleví d’handbol.
IES La Ferreria: 2 infantils de futbol
IES La Ribera: 1 infantil de futbol, 1 cadet de futbol i 1
cadet de bàsquet.
IES Montserrat Miró: 2 infantils de futbol, 1 juvenil de
futbol,2 equips de korfbal i 1 juvenil de volei .

Equips de cada centre

gimnàstica rítmica, a càr-
rec de La Unió.

Urgeixen monitors.

Els responsables de la
lliga escolar –CDEM i
IME– han fet una crida a
les persones interessades
en ser monitors a què
presentin el seu currícu-
lum a les oficines de
l’IME (c/ Tarragona, 32).

“Com han augmentat
els grups, hem superat
les nostres previsions i
necessitem més moni-
tors”, ha explicat Mo-
reno. També es necessiten
àrbitres per a futbol sala,
bàsquet i handbol. Els in-
teressats s’han d’adreçar a
l’IME i també poden fer
la sol·licitud per telèfon,
al 935 650 999.

en 2 minuts...
Premi a Montcada Aqua�

�Resultats de karate

L’Associació Catalana de Gestors Esportius Pro-
fessionals (ACGEP) va lliurar el 6 d’octubre el Premi
Catalunya a la millor gestió esportiva indirecta al
complex Montcada Aqua. L’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i el regidor d’Esports, Juan Pa-
rra (PSC), van recollir el guardó en nom del consis-
tori. Montcada Aqua és una instal·lació municipal
gestionada per l’empresa Geafe. SD

El juvenil del CH La Salle obre la
temporada dels equips del planter

>> HANDBOL. Inici de lliga

El club Shi Khan va participar el 8 d’octubre al Cam-
pionat d’Europa sots-18, celebrat a Ripollet. Rubén
Serrano va aconseguir la primera posició en katas (10
i 11 anys) i Joan Muñoz va ser segon. Sílvia Muñoz (14
i 15 anys) va ser segona en katas interestils i primera en
kyokushinkai. Noemí García (10 i 11 anys) va ser tercera
en katas i David Abejar, també tercer. En combat,
Francesc Carvajal (8 i 9 anys) va ser segon, Rubén
Serrano (10 i 11 anys), primer; víctor Heredia, tercer;
Olga Jiménez (14 i 15 anys), segona; Sílvia Muñoz,
tercera; David Bermejo (16 i 17 anys), tercer;  i Judith
Oliva, tercera. SD

PREMSA AJUNTAMENT

SHI-KAN

El juvenil A del CH La
Salle, al grup C de la Lliga
Catalana Juvenil, va co-
mençar la temporada el 9
d’octubre a casa, jugant
contra el Gavà. La fase
prèvia s’allargarà fins al 18
de desembre. Al grup dels
montcadencs també hi ha
Mataró, Calella i Palautor-

dera. A Segona Catalana,
el juvenil B inicia la tem-
porada el 16 d’octubre,
davant un dels rivals més
durs del grup C, el BM
Granollers. La Salle s’en-
frontarà també a l’Agra-
munt, Les Franqueses, Sant
Fost i Escola Pia Grano-
llers, entre d’altres. Els
equips infantils comença-
ran la lliga a final d’octubre.

Futbol sala. Els equips
de futbol sala de Mont-
cada van començar la
temporada el cap de set-
mana del 8 i 9 d’octubre.
Un dels partits més emo-
cionants va ser el derbi
local que va enfrontar el
cadet de l’EF Montcada i
el cadet B del Grundig
Mobile (3-6). Els altres
dos equips de l’EF Mont-

cada –infantil i juvenil–
juguen a Segona Divisió
mentre que els del Grun-
dig ho fan a  Lliga Nacio-
nal (juvenil) i Primera Divisió
(infantil, cadet A i aleví). El
benjamí comença la tem-
porada el 22 d’octubre. Els
equips de Segona Divisió
de futbol comencen la lliga
el cap de setmana del 15 i
16 d’octubre.

silvia díaz
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BENJAMÍ B >

El repte d’una nova categoria
Els infants que entrena Juan Carlos López pugen aquesta
temporada a la categoria benjamí i competiran en lliga
federada. L’objectiu del tècnic és “que aprenguin
tècnica i a tocar la pilota”.

PREBENJAMÍ A >

Els més petits, a la lliga federada
L’equip que entrenen José Luis Sánchez, José Manuel
Jiménez i Javier Serrano participa per primer cop a la
lliga de la Federació Catalana. Tot i el repte, l’objectiu
és “continuar aprenent i gaudint”.

La base per a l’equip de Primera
José Manuel Cano i Víctor Barrera dirigeixen un equip
de primer any “amb la intenció de formar els
jugadors per tal que l’any que ve estiguin preparats
per militar a Primera Divisió”, asseguren.

actualitatdels clubs
ESCOLA DE FUTBOL. FUTBOL > Presentació dels equips

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

BENJAMÍ A >

PATUFETS >

Un planter molt nombrós
Els més petits formen un grup de divuit nens que
segurament es dividiran en dos grups: un jugarà a Can
Sant Joan i un altre a la Font Freda. Els tècnics són
Jordi García, Juan Pérez i Andrés Arjona.

Unió d’aprenents i veterans
El primer objectiu de l’entrenador, Manuel Colete, és
conjuntar nens que comencen a jugar a fubol amb els
que ja tenen experiència. L’equip competirà en lliga
federada, a un grup molt competitiu.

ALEVÍ B >

PREBENJAMÍ B >

Un equip amb molta il·lusió
La majoria dels nens que entrena Alberto Galván juguen
a futbol per primer cop i per això, segons el tècnic,
“estan molt il·lusionats”. Aquesta temporada dis-
putaran la lliga comarcal de l’ADEFUBE.

ALEVÍ A>

Mantenir la categoria amb grans rivals
L’equip de Carlos Depares ha heretat la categoria de
Primera de l’aleví del CEF Can Sant Joan i es man-
tenen alguns jugadors, que han de conjuntar-se amb els
que provenen del CD Montcada.

CADET A >

Una fórmula per formar persones
Els entrenadors, Toño Moya i Richi Bermúdez, consi-
deren que el seu principal objectiu és “formar perso-
nes, nois nobles, abans que grans jugadors”.
L’equip juga a Primera Divisió.

INFANTIL B >

Formació per al proper any
L’infantil B, l’entrenen Jordi Jiménez i Marc Rodríguez.
El seu objectiu és preparar els jugadors i donar una
bona base de cara a l’any que ve, quan militin a Primera
Divisió.

INFANTIL A>

Assolir el millor nivell possible
L’equip de Javier Romero, Juan Espés i Daniel Sosa
juga a Primera Divisió. La categoria i l’actual nivell dels
joves fa que els entrenadors treballin per aconseguir
una bona formació futbolística per anar a més.

L’EF Montcada es presenta amb
el futbol com a dret per a tothom

L’entitat ha format gairebé una vintena d’equips i reuneix 250 jugadors de futbol i futbol sala

L’Escola de Futbol (EF)
Montcada es va presentar
oficialment el 12 d’oc-
tubre al pavelló Miquel
Poblet –la pluja va impe-
dir fer-ho al camp de la
Font Freda– davant l’a-
fició. L’entitat ha format
gairebé vint equips, de pa-
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tufets fins a veterans i
compta amb 250 ju-
gadors de futbol i futbol
sala. A la presentació, el
president del club, José
Hernández, va agrair
sobretot als pares “haver
acceptat la filosofia de
la fusió del CD Mont-
cada i el CEF Can Sant
Joan”. Hernández va in-

sistir que el club dóna
cabuda “a tots els in-
fants i joves que volen
jugar a futbol”. A l’acte
hi va assisitir una represen-
tació municipal, encapça-
lada per l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC) que va
destacar que “les unions
afavoreixen l’esport”.
L’alcalde es va referir a la

construcció imminent de
l’estadi de La Ferreria,
destacant que enfortirà el
futbol de Montcada. El
regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC), va lloar la tas-
ca de l’entitat per fer
possible la fusió. La
presentació va finalitzar
amb un partit entre l’equip
femení de l’escola i el Rubí.

SILVIA DÍAZ
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INFANTIL FUTBOL SALA>

Un conjunt molt jove
Els més petits de futbol sala formen un equip molt
jove, amb un entrenador -Raúl Rodríguez- també molt
jove, que pretén “que sigui competitiu i doni bons
resultats”.

actualitatdels clubs
GRUNDIG MOBILE. FUTBOL SALA > Presentació dels equips

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

JUVENIL FUTBOL SALA>

JUVENIL B >

Equip de formació per a Primera
El juvenil B l’entrenen Víctor Barrera i Rafa García amb
la intenció de “formar jugadors per a l’equip de
Primera”. La majoria de joves provenen de la
cateogoria cadet.

Passar-ho bé a un grup complicat
L’entrenador, José Antonio Sarabia, vol que el seu
equip no perdi les ganes de gaudir tot i que el grup en
què competiran és dels més complicats de la Segona
Divisió B.

CADET FUTBOL SALA >

Continuïtat d’un equip conegut
L’equip que entrena Carlos Lorenzo està format per
joves que fa anys que juguen junts, tot i que aquesta
temporada s’ha incorporat algun jugador que prové
del futbol.

JUVENIL A >

L’inici de temporada és favorable
Els joves que entrena Kuky actualment estan a la part
alta de la taula. L’entrenador, sobretot, vol que aquest
any es mantingui la categoria. “Tot el que vingui
després, si és positiu, serà benvingut”.

CADET B >

Preparació per a l’any que ve i diversió
Antonio López és l’encarregat de dirigir un equip amb
voluntat d’aprendre i jugar l’any que ve a Primera
Divisió. Tot i aquest objectiu, l’entrenador vol que els
joves gaudexin dels partits i entrenaments.

les classificacions

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Aleví . Lliga BCN. Grup 2.
Jornada 1
Iris-Grundig 2-7

Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Jornada 1
FC Barcelona-Grundig 3-7

Cadet A. Primera Divisió. Grup 5.
Jornada 1
Grundig-Martorell 4-0

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2
Jornada 1
EF Montcada-Grundig 3-6

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornada 1
Grundig-Mataró 6-2

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornada 1
EF Montcada-Sant Martí 6-3

Cadet. Segona Divisió. Grup 2
Jornada 1
EF Montcada-Grundig 3-6

Juvenil. Segona Divisió. Grup
2. Jornada 1
Casanova-EF Montcada 12-2

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB Fase Prèvia.
Nivell B. Grup 6. Jornades 1 i 2
La Garriga-CB Montcada 39-9
CB Montcada-Mataró s.r.
Equip Partits Pt.
1 AE Badalonès 2 4
2 AB Premià 2 3
3 AE Miguella 2 3
4 CB Montcada 1 2

Mini masculí A. PB Fase Prèvia.
Nivell A. Grup 5. Jornades 1 i 2
Granollers-CB Montcada 71-74
CB Montcada-Mollet 76-65
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 2 4
2 Granollers 2 3
3 CB Vic 2 3
4 Sant Gervasi 1 1

Mini masculí B. PB Prèvia. Nivell
B. Grup 13. Jornades 1 i 2
Parets-CB Montcada
40-41
CB Mont-St. Nicolau 36-69
Equip Partits Pt.
1 CB Mollet 2 4
2 E. Pia Sabadell 2 3
3 CE Sant Nicolau 2 3
4 CB Montcada 2 3

Preinfanti l  masculí. PB Fase
Prèvia. Nivell C. Grup 8.
Jornades 1 i 2
Parets-CB Montcada
51-60
CB Montcada d.
Equip Partits Pt.

1 AD Ronda 2 4
2 Verge Neus 2 3
3 CB Montcada 1 2
4 Vilassar Mar 2 2

Infantil masculí. PB Fase Prèvia.
Nivell A. Grup 1. Jornades 1 i 2
CB Mont.-CN Sabadell 50-91
Ópalo-CB Montcada s.r.
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Sabadell 2 4
2 CB L’Hospitalet 2 3
3 Sferic Terrassa 2 3
6 CB Montcada 1 1

Infantil femení. PB Fase Prèvia.
Nivell B. Grup 3. Jornades 1 i 2
CB Mont.-Lliçà Amunt
14-65
Torelló-CB Montcada
38-26
Equip Partits Pt.
1 Lliçà d’Amunt 2 4
2 CB Mollet 2 3
3 CB Torelló 1 2
4 CB Montcada 2 2

Cadet masculí A. CC no sènior.
Preferent G2. Fase Prèvia. Jor-
nades 3 i 4
CB Montcada-SESE 93-92
Salle Girona-CB Mont. 111-66
Equip Partits Pt.
1 Sant Gabriel 4 7
2 La Salle Girona 4 7
3 Albert Disseny 3 6
4 CB Montcada 4 6

Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Fase Prèvia. Jornades
3 i 4
CB Montcada-St Gabriel 73-64
Vilanova-CB Montcada 103-81

Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 4 8
2 UE Sant Cugat 4 7
3 UE Mataró 4 7
12 CB Montcada 4 5

Júnior masculí A. CC no sènior.
Preferent. Grup 3. Fase Prèvia.
Jornades 3 i 4
CB Montcada-IPSI 84-89
Reus Ploms-CB Mont. 61-69
Equip Partits Pt.
1 Cornellà 4 8
2 CN Sabadell 4 7
3 Sagrada Família 4 7
4 CB Montcada 4 6

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Fase Prèvia. Jornades
3 i 4
CB Montcada-JAC Sants64-63
Cornellà-CB Montcada 87-53
Equip Partits Pt.
1 Unió Gironina 4 8
2 CB Sant Josep 4 8
3 UE Mataró 4 8
9 CB Montcada 4 6

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Preferent. Grup 2. Jornades 3 i
4
G. Barna-CB Montcada 83-73
CB Montcada-S. Pere T. 75-59
Equip Partits Pt.
1 Sant Andreu N. 4 7
2 CB Montcada 4 7
3 Grup Barna 4 7
4 Cassanenc 4 7

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Fase Prèvia.

Nivell C. Grup 21. Jorn. 1 i 2
Elvira Cuyas-Lliçà d’Amunt   s.r.
Ronçana- Elvira Cuyas 6-56
Equip Partits Pt.
1 Elvira Cuyàs 2 4
2 CB Tabor 2 3
3 Canovelles BC 1 2
4 Lliçà d’Amunt 2 2

Cadet Femení. PB Fase Prèvia.
Nivell B. Grup 2. Jornades 1 i 2
Elvira Cuyas-Sant Quirze63-29
CEB St Jordi- Elv. Cuyas75-24
Equip Partits Pt.
1 CEB St Jordi 2 4
2 CB Cardedeu 2 4
3 Escola Carme 2 3
4 Elvira Cuyas 2 3

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 3 i 4
Elvira Cuyas-Viladecans86-96
St Celoni-Elvira Cuyas 76-49
Equip Partits Pt.
1 Sant Adrià 4 8
2 St. Pere Terrassa 4 8
3 UE Sant Cugat 4 7
14Elvira Cuyas 3 3

Sots 21 Masculí. Territorial
BCN. Nivell B. G1. Jorn. 2 i 3
Elvira Cuyas-Pere Tera 58-41
La Llagosta- Elv. Cuyas 63-59
Equip Partits Pt.
1 Les Franqueses 3 6
2 ES Els Arcs 3 5
3 Joan XXIII 3 5
9 Elvira Cuyas 2 3

CEB CANT SANT JOAN

Infanti l  masculí. PB Fase

Prèvia. Nivell B. Grup 1.
Jornades 1 i 2
Cardedeu-Can St Joan 88-37
Can St Joan-Sant Celoni18-56
Equip Partits Pt.
1 CB Cardedeu 2 4
2 CB Sant Celoni 2 4
3 CB Mollet 1 2
5 Maristes Ademar 2 2

Cadet Masculí. PB Fase Prèvia.
Nivell A. Grup 1. Jornades 1 i 2
Granollers-Can St Joan 78-26
Can St Joan-Canovelles 40-50
Equip Partits Pt.
1 CB Granollers 2 4
2 Jov. Badalona 2 4
3 Canovelles BC 2 3
6 Can Sant Joan 2 2

Sots 21 masculí.  Territorial
BCN. Nivell A1. Grup 1.
Jornades 3 i 4
Grup Barna-Can St Joan 42-81
Can St Joan-Pineda Mar 71-52
Equip Partits Pt.
1 Cant Sant Joan 4 7
2 Pineda de Mar 4 7
3 CP Roser 4 7
4 AE Badalonès 4 7

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Fase Prèvia.
Nivell C. Grup 6. Jornades 1 i 2
CN Caldes-La Salle 48-62
La Salle-CB Parets 71-48
Equip Partits Pt.
1 La Salle 2 4
2 CB Parets 2 3
3 CB Llinars 2 3
4 CN Caldes 1 1

Cadet masculí. PB Fase Prèvia.
Nivell C. Grup 20. Jornades 1 i 2
Lima Horta-La Salle s.r.
La Salle-CP Roser 37-82
Equip Partits Pt.
1 UE Lima-Horta 2 4
2 CP Roser 2 4
3 Bosco Rocafort 2 3
5 La Salle 2 2

Junior femení. CC no sènior.
Preferent. Grup 3. Jornades 3 i 4
La Salle-Finques Olesa 58-57
Sant Fruitós-La Salle 41-43
Equip Partits Pt.
1 Serveis Panella 4 8
2 Toyota Almeda 4 8
3 UESC Punt Fresc 4 7
5 La Salle 4 6

FUTBOL

EF MONTCADA

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 1 i 2
Buen Pastor-EF Mont. 0-3
EF Montcada-Alzamora 2-2
Equip Partits Pt.
1 Sant Gabriel 1 3
2 Turó Peira 1 3
3 Horta 1 3
4 EF Montcada 1 3

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Jornades 1 i 2
EF Montcada-Palau    1-1
F. Sánchez Llibre- EF Mont. 8-0
Equip Partits Pt.

1 Martorelles 1 3
2 F. Sánchez Llibre 1 3
3 PB Sant Celoni 1 3
9 EF Montcada 1 1

Cadet. Primera Divisió. Grup 5.
Jornades 1 i 2
Sabadell-EF Montcada 3-1
EF Montcada-EF Sabadell1-5
Equip Partits Pt.
1 EF Sabadell 1 3
3 Mercantil 1 3
4 Catalònia 1 3
10 EF Montcada 1 0

Juvenil. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 1 i 2
EF Montcada-Sarrià 2-1
Canovelles-EF Montcada 1-3
Equip Partits Pt.
1 UE Mollet 1 3
2 Santa Eulàlia 1 3
3 Palau 1 3
6 EF Montcada 1 3

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Juvenil. Lliga Catalana. Fase
Prèvia. Grup C. Jornada 1
La Salle-Gavà 23-22
Equip Partits Pt.
1 La Salle 1 2
2 Mataró 0 0
3 UEH Calella 0 0
4 Palautordera 0 0
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Acaba de tornar de Sudàfrica, del parc natural del
Drakensberg, on ha viatjat per dur a terme un projecte per censar
i alimentar les comunitats de voltors trencalòs en aquella zona.
Ha estat un d’aquells viatges que marquen per sempre, sobretot
pel contacte amb una realitat difícil de comprendre i amb una
natura que ho té difícil per fer-se escoltar. Un equip de reporters
de Canal Sur l’acompanyava a ell i a un altre expedicionari per
documentar l’aventura d’uns idealistes que travessen mig món
per donar de menjar uns ocells en perill d’extinció. Mirar el cel és
una de les activitats que més relaxen aquest montcadenc de 33
anys, apassionat per la natura i la lectura. Durant l’hivern es
dedica a fer el mateix al Pirineu català i aragonès. A Montcada
ha treballat a l’antic Museu Les Maleses i a la biblioteca del carrer
Montiu, sempre envoltat d’allò que més li agrada.

“Si deixem morir un ocell,
ens quedem més sols”

 M’encantaria que

un trencalòs

recordès el

moment en què

ens mirem

Hauria de ser

obligatori mirar el

cel de Montcada,

sobretot

l’espectacle de les

orenetes

�

SÒNIA HERNÁNDEZ

�Com ha anat l’experiència
de treballar al parc natural?
Molt bé. Hem de tornar dintre
de dos anys, per fer marcatge
de les parelles, continuar amb el
projecte, fer el seguiment de
com viuen, com es repro-
dueixen i com moren. Allà és l’u-
nica zona on hi ha el trencalòs
meridional. Si moren les 20
parelles que queden, s’hauran
perdut per sempre. Això és una
tragèdia. Cada vegada que mor
un animal, ens quedem més sols,
al món, a l’univers,
a la vida. Aquesta és
la principal raó per
la qual faig tot això.
Els voltors ajuden a
mantenir l’equilibri
del medi, i a mi m’a-
gradaria contribuir a
aquest equilibri.
�I de Sudàfrica,
què ha après?
És una societat que
té unes diferències i
una divisió molt cla-
ra entre blancs i ne-
gres, i sembla que
tot això ho tenen
molt assumit, les dis-
criminacions les ac-
cepten com nor-
mals. Van cap a un
capitalisme salvatge.
Estan com en tran-
sició, però no se sap
cap a on. Recordo l’olor i el co-
lor dels pastos cremats.
�Cremats?
Cremen la vegetació per contro-

lar els pastos. Són muntanyes
basàltiques amb prats. També la
població de Lesotho crema les
pastures per poder passar a la
part de Sudàfrica. És un contrast
que sobta molt, entre el cel blau
i immens i les muntanyes crema-
des.
�Per què va decidir dedicar-
se a cuidar els voltors?
Vaig començar fa 10 anys, i ho
vaig fer pel record que tenia
d’una vegada que vaig veure un
trencalòs durant una excursió

amb el Cim, perquè
no em podia treure
del cap la trobada
amb aquell animal.
�Què té d’espe-
cial?
La seva imatge és
molt espectacular.
Amb les ales este-
ses poden arribar a
mesurar 3 metres
quan són adults.
Però, a part de la
seva aparença, fan
una funció al medi
natural que no fa
cap altre animal.
Contribueixen a
l’equilibri. Desper-
ten la part natural
que teníem i que
hem perdut. I, so-
bretot, m’agrada
com miren. A Sud-

àfrica vaig presenciar un mo-
ment inoblidable: l’últim dia,
abans de marxar, hi havia un cel
molt especial, i d’entre els núvols

va sortir un trencalòs que va fer
un vol majestuós i em va mirar.
�Com miren?
Tenen els ulls grans i de vegades
vermells. Són gairebé màgics, de
fet, algunes poblacions de Leso-
tho creien i creuen encara que
als ulls del trencalòs es veu el fu-
tur.
�I quin futur hi va veure
vostè?
Vaig desitjar formar part del seu
record. És a dir, m’encantaria
que cada trencalòs retingués el
moment exacte en què em mira
de la mateixa manera que jo ho
guardo a la ment. Tenen una sa-
viesa especial, que demostren
amb el seu vol. Et fan ser més
humil. Tu vas carregat amb mil
coses, folrat de roba a l’hivern, i
ells sempre són iguals, tant a
l’hivern com a l’estiu.
�És fàcil veure’n?
En absolut. Es necessita silenci i
quietud durant molt de temps.
Mires el cel, i això t’ajuda a rela-
xar-te, a pensar en les coses que
són importants de veritat.
�I a Montcada, mira el cel?
I tant! Em relaxa. Al cel de
Montcada es poden veure ali-
gots, cigonyes, esplugabous, es-
parvers... I sobretot, l’espectacle
de l’oreneta, com entra, com
s’ajunta amb les altres... Hauria
de ser obligatori mirar-ho.
�Els voltors són una espècie
condemnada a l’extinció?
Cada cap de setmana trobem 5
ó 6 trencalosos morts. Nosaltres
intentem que com a mínim vis-

protector dels voltors
David GarcíaDavid García

qui una part de les cries de cada
temporada. Al Pirineu en que-
den unes 120 parelles. L’extinció
es podria evitar si hi hagués un
control sanitari, si es permetés

que les restes d’animals dels
escorxadors, per exemple, o els
animals que moren a la mun-
tanya es destinessin als voltors.
Seria molt fàcil fer-ho.




