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Època III

de Montcada i Re ixac

El govern aprova els pressupostos per al nou exercici. Pàgines 4 i 5

>>  L�ACA netejarà
la llera de la riera
de Sant Cugat  P. 6

SÍLVIA  ALQUÉZAR

>>  Suplement Especial
Medi Ambient
A les pàgines centrals

El Besòs torna a ser un espai viu de la ciutat
La passarel·la que uneix Santa Coloma i Can Sant Joan ja és una realitat. L�empresa Corsán-Corviam
p reveu que les obres estiguin enllestides d�aquí a un mes.  Mentrestant, però, el passeig de ribera  que es
troba en la darrera fase d�execució està causant sensació entre els veïns que ja han començat a fer-lo

seu. Cada dia, però sobretot els caps de setmana, el passeig s�omple de vianants de totes les eda ts.

El passeig de ribera, encara en fase d�execució, ja atrau força visitants.  P. 3

>>  Ocumé celebra
10 anys en el món
de la música  P. 22

>>  Control de les
immissions de pols
a Can Sant Joan P. 9

ARXIU

>>  Salut Pública
reorganitza els serveis
dels dispensaris P. 12

>>  Projecte Home
engega un Casal de dia
a Vallençana per a la
rehabilitació de
drogodependents  P. 10

Al 2003 es destinaran
prop de cinc milions
d�euros a inversions

Nadal
participatiu

ÀNGEL ACÍN

Montcada i Reixac ha viscut
intensament les festes de
Nadal. Entitats i Ajunta-
ment han contribuït a fer
que aquests dies fossin es-

pecials, sobretot per als pro-
tagonistes indiscutibles: els
més petits. P ares Noëls amb
el do de la ubicuïtat, patges
reials amunt i avall i, sobre-

tot, la Cavalcada dels Reis,
l�acte més màgic del pro-
grama.

Pàgines 16-18

>>  L�Espanyol, campió
d�hivern de la Divisió de
Plata de futbol sala   P. 25

MIQUEL À. CASTELLANO
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[ GRUP B DE LA DIVISIÓ DE PLAT A DE FUTBOL SALA]

El conjunt local només ha perdut un partit i n�ha empatat un altre durant la primera volta de la lliga

sílvia alquézarredacció

Campió d�hivern. Aquest és el
títol honorífic que ha obtingut
el RCD Espanyol de futbol sala
després d�haver acabat com a
primer classificat la primera volta

de la lliga del Grup B de la Divi-
sió de Plata. El conjunt local va
aconseguir el lideratge en vèncer
el passat 4 de gener el Benicarló
per 7-3 al pavelló Miquel Poblet,

amb rècord d�assistència de pú-
blic (2.200 persones). Els mont-
cadencs són líders amb 43 punts,
és a dir, han encaixat una der-
rota i un empat en les primeres
16 jornades . A tan sols un punt

de diferència es troba el Beni-
carló, que ha encapçalat la classi-
ficació durant la major part de
la competició. L�Espanyol és
l�equip més golejador del seu

grup,  amb 100 tants, mentre que
el Benicarló és el conjunt que
menys gols ha rebut des de l�inici
de la temporada amb 43.

Balanç positiu. Ambdós

equips, que no han perdut cap
partit a casa, han demostrat ser
els dos millors del seu grup i dos
fe rms candida ts a aconseguir
l�ascens a Divisió d�Honor.  E l

tècnic de l�Espanyol, Juan Anto-
nio Garrido, s�ha mostrat molt
satisfet pel rendiment de la plan-
tilla: �El bloc s�ha anat creant
setmana a setmana gràcies a
l�esforç dels jugadors. Hem

demostrat que som una plan-
tilla de qualitat que està molt
conjuntada�. Per a l�entrenador
local, el títol de campió d�hivern
és el menys important. La plan-

tilla blanc-i-blava espera seguir
mantenint el nivell de joc a la
segona volta per aconseguir el

RCD ESPANYOL

 >> Héctor Cano treu una pilota al jugador del Benicarló Lucio, seguit pel montcadenc David Herráiz

L�Espanyol es proclama campió
d�hivern en vèncer el Benicarló

L�ESPANYOL PRESENTARÀ ELS EQUIPS DE
FUTBOL SALA EL 26 DE GENER A MONTJUÏC
Montcada i Reixac serà pro-
tagonista el 26 de gener a l’Es-
tadi de Montjuïc Lluís Com-
panys. El RCD Espanyol pre-

sentarà tots els equips de la
secció de futbol sala a l’afició
blanc-i-blava abans del partit
de la Primera Divisió de futbol
entre l’Espanyol i el Deportivo

de la Corunya. També és pre-
vist que es projecti a les pan-
talles de l’Estadi un video so-

dia de montcada

Homenatge a
Javi Vázquez,
excoordinador

del planter

 >> Javier Vázquez

ARXIU

primer objectiu de la tempora-
da: quedar primer de gr up per
tenir el factor pista a favor al
play-off  d�ascens. La igualtat

entre Espanyol i Benicarló ha
quedat palesa a la primera fase
de la lliga. El conjunt montca-
denc espera no haver de jugar-
se la primera plaça del Grup B a

l�última jornada de la competició,
en què ha de visitar la pista de
Castelló. �Esperem seguir en
ratxa, tot i que som conscients
que hem de jugar a pistes molt
difícils. No obstant això, con-

fiem poder consolidar el lide-
ratge abans de l�últim matx
de lliga�, ha dit Garrido .

La secció de futbol sala del
RCD Espanyol va retre ho-
menatge a l�excoordinador
del planter, Javier Vázquez,
abans del partit contra el Be-

nicarló. Vázquez, que va rebre
una placa en reconeixement
a la seva tasca, va deixar  el
càrrec a final del mes d�octu-
bre després de set anys al front

dels conjunts base. L�Espa-
nyol té en l�actualitat cinc
equips inferiors entre les cate-
gories benjamí i juvenil, a més
del sènior B.  El planter es va
fundar un any després de l�ar-

ribada de l�antic Maxon al
municipi. Des d�aleshores, la
base del club ha anat creixent
i aconseguint diversos títols
de campions de lliga. El nou

responsable de l�escola de
l�Espanyol és  Rafael Garcia,
que ocupa el càrrec des de
desembre passat. SA

bre la ciutat. Les persones inte-
ressades a assistir a l’esdeve-
niment que es posin en contacte
amb les oficines de l’Institut Mu-

nicipal d’Esports abans del 22
de gener, en horari de matí. Les
escoles i entitats del municipi
també disposaran d’entrades
per veure la presentació, que és

prevista una mitja hora abans
de l’inici del partit de futbol, que
començarà a les 17 h. SA



30 1 0Anysgener 2003 esports26

 >> Descoberta de la placa

Una placa a l�entrada del pave-
lló Miquel Poblet inf o rma a tots
els visitants des del passat 12 de

gener que el Club Handbol La
Salle Montcada compleix en-
guany 50 any s. La descoberta del
record a càrrec del president de
l�entitat, Joan Asbert, el president
de la Federació Ca talana d�Hand-

bol, Jaume Conejero,  i l�alcalde
de Montcada, César Arrizaba-
laga, va inaugurar els actes de ce-
lebració de l�aniversari, que
s�allargarà fins al setembre. La

jornada commemorativa va co-
mençar amb una missa a l�Es-
glésia de Santa Engràcia en re-
cord de totes les persones que
han col·laborat amb el club al
llarg de la seva història. Durant

la celebració cristiana, el mossèn
J osep Maria J oan-To rr es va be-
neir la nova bandera de l�entitat.

El programa. Després de la

descoberta de la placa, les auto-
ritats es van adreçar des del cen-
tre de la pista del pavelló Miquel
Poblet als centenars de persones
que van assistir al primer acte
amb motiu dels 50 anys de La

Salle. El president del club va
presentar públicament el pro-
grama de celebració, que inclou
l�elaboració d�un llibre sobre la
història de l�entitat, una exposició

fotogràfica i de trofeus, la parti-
cipació a la marxa a peu a Mont-
serrat i l�ofrena de la bandera a la
verge. En l�apartat esportiu, Joan
Asbert va anunciar que La Salle
organitzarà �un torneig de

veterans, el I Campionat In-
ternacional Vila de Montcada
i una jornada d�handbol al
carrer�. També s�organitzarà un
dinar de germanor el 29 de juny.

La Salle Montcada va rebre el
reconeixement del president de
la Federació Catalana i de l�alcalde

sílvia alquézar
pla d’en coll

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

El mossèn Joan-Torres va beneir la nova bandera de l�entitat en una missa commemorativa de l�aniversari

El CD Montcada
venç el líder

El CD Montcada ha començat

el 2003 amb bon peu. El con-
junt dirigit per Antonio V arga s
va guanyar el passat 12 de gener
al camp del Rubí, el líder del
Grup Primer de Preferent Re-
gional, per 1-2. La victòria ha

situat l�equip montcadenc a la
tercera posició amb 27 punts, a
sis de diferència de l�Escala, el
s egon classificat, i set del primer.
Per la seva banda, el Sant Joan

ha sortit de les posicions de
descens directe després dels
bons resultats de les últimes jor-
nades . Al primer matx de l�an y
es va imposar al Santa Eulàlia
de Ronçana per 3-0. SA

> > Celebració del 50è aniversari del Club Handbol La Salle Montcada

La descoberta d�una placa al
pavelló obre el programa d�actes

FOTOS SOBRE
L�HANDBOL LOCAL

concurs

La Salle Montcada ha fet pú-
bliques les bases del con-

curs fotogràfic L’handbol a la
ciutat de Montcada, un cer-
tamen que s’inclou dins el
programa d’activitats per
commemorar el 50è aniver-
sari. Les imatges han de ser

inèdites i originals, i no s’ad-
metran obres tractades amb
ordinador. Les fotos es poden
presentar fins al 30 de setem-
bre al club (Duc de Tetuà, 5)

i a l’Ajuntament. Hi haurà tres
premis de 240, 120 i 60
euros. El concurs és obert a
tothom, ja sigui professional
o aficionat. Cada participant
podrà presentar un màxim de

tres obres. SA

de Montcada. En el torn de

parlaments, Jaume Conejero es
va mostrar molt satisfet perquè
un altre club de Catalunya cele-
bra mig segle de vida, �un fet
que demostra la riquesa que

tenim al món de l�handbol�.
Per la seva banda, Arrizabalaga
també va felicitar el club �perquè
no es fàcil mantenir una entitat
durant tants anys. La Salle és
motiu d�orgull per al municipi

i per això vull agrair a tothom
el seu treball i esforç�.

Primer equip. Després de
l�acte protocolari, el primer equip

de La Salle Montcada masculí va
disputar al pavelló Miquel Poblet
el primer partit de la segona
volta de la lliga de Segona Cata-
lana contra el Sabadell, a qui va
vèncer per 30-21. El conjunt

montcadenc va finalitzar la pri-
mera part del campionat a la
setena posició amb 14 punts.

L�objectiu de la plantilla montca-
denca, dirigida per Jaume Puig,
és quedar entre els cinc primers

de la fase regular per disputar
posteriorment la competició
d�ascens a Primera Catalana.

Torneig comarcal
de natació

La piscina municipal acollirà el
pròxim 25 de gener la primera
jornada del Campionat Comar-
cal de Natació, que comptarà
amb la participació de nens i
joves de Montcada i Reixac, Ri-

pollet, Badia, Cerdanyola i Bar-
berà de les categories benjamí,
aleví, infantil i cadet. El torneig
començarà a les 10 h. Els neda-
dors hauran de competir a les

modalitats de lliure i papallona.
La jornada de Montcada està
organitzada per l�Institut Muni-
cipal d�Esports en col·laboració
amb el Consell Comarcal del
V allès Occidental Sud. SA

 >> D�esquerra a dreta, el primer tinent d�alcalde, Joan Maresma, el president de La Salle, Joan Asbert, l�alcalde
de Montcada, César Arrizabalaga, i el president de la Federació, Jaume Conejero, en el moment dels parlaments

Montcada Aqua
té 1.564 inscrits

Les preinscripcions al complex
socioesportiu Montcada Aqua,
en constr ucció al Pla d�en Coll,
continuen a bon ritme. En no-
més un mes i mig, ja hi ha 1.564
pe rsones que han fet la reserva

de plaça al futur equipament.
Els interessats es poden inscriu-
re a l�Oficina d�Atenció al Ciu-
tadà de l�Ajuntament, de dilluns
a divendre s,  de 8 a 19 h, i a les

instal·lacions de la Zona Es-
portiva Centre,  dimarts i dijous,
de 9 a 13 h i de 16 a 20 h. SA
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Els dos equips del V alentine
Montcada van finalitzar la pri-
mera volta de les seves respec-

tives lligues amb una derrota a
casa. En el cas del conjunt mas-
culí, l�equip va perdre contra el
Joventut de Badalona B al
pavelló Miquel Poblet per 80-

91. La plantilla de Fe rran An-
guera va deixar escapar l�opor-
tunitat de classificar-se com a
segon del Grup C de la Lliga
EBA en perdre amb el Sabadell,
amb qui està empatat a 10 victò-

ries i 5 derr otes. Després de 15
jornades, la classificació està
encapçalada pel Prat amb 14
triomfs i només 1 derrota, que
va encaixar precisament contra

el Montcada al pavelló Miquel
Poblet. Empata ts amb 25 punts
es troben Sabadell (segon),

Els dos equips del Valentine
inicien el 2003 amb derrotes

> > Primera volta de les lligues de bàsquet

les classificacions

FUTBOL

HANDBOL

Preferent Regional. Grup 1.
Jornades  15 i 16

Montcada-Can Fat jó 2 - 1

Rubí-Montcada 1 - 2

Equip Partits Punts
1 Rubí 1 6 3 4

2  L�Escala 1 6 3 3
3  Montcada 1 6 2 7

4 Martorell 1 6 2 5

Segona Regional. Grup 9.
Jornades 15 i 16

L �Eixample-Sant Joan At. 1-6
Sant Joan At.-Santa Eulàlia 3-0

Equip Partits Punts

1 La Llagosta 1 6 3 8
2  Palau 16 36

3  Barberà 16 29
12 Sant Joan Atlètic 16 16

ATLETISME

17 Andrea Martín
18 Clara Garcia

Aleví femení

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 13, 14, 15 i 16

Espanyol-Alacant 6 - 3
Andorra-Espanyol 3 - 9
Espanyol-Benicarló 7 - 3

Espanyol-Múrcia 7 - 3

Equip Partits Punts
1 Espanyol 1 6 4 3

2  Benicarló 16 42
3  Albacete 16 34

4 Las Palmas 16 31

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 13 i 14

Sant Vicenç-Espanyol B s.r.
Espanyol B- Olesa 2-5

Equip Partits Punts

1 Santa Coloma 1 3 3 4
2  Premià 13 34
3  Alella 14 29

9 Espanyol B 14 16

FUTBOL SALA

BÀSQUET

Masculí. 2a Catalana. Grup A.
Jornades 13 i 14

La Salle-Alcarrás 1 0 - 0
La Salle- Sabadell 31-20

Equip Partits Punts

1 Cardedeu 1 3 2 3
2  Canonja 13 20

3  Les Corts 14 20
6 La Salle 13 18

Femení. 2a Catalana.
Jornada 9

Agramunt-La Salle 26-21

Equip Partits Punts

1 Lleida 8 1 4
2   Polinyà 8 14

3  Agramunt 8 12
5 La Salle 8 11

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 14 i 15

Sabadell-Valentine 84-81
Joventut B-Valentine 80-91

Equip Partits Punts
1 Prat 1 5 2 9
2  Sabadell 15 25

3  Valentine 15 25

4 Olesa 15 25

Masculí. 1a Catalana. Grup 1.
Jornades  14 i 15

Montcada B-Sant Andreu 88-77

Reus Dep.-Montcada B 80-87

Equip Partits Punts
1 Esplugues 1 5 2 7
2  Minguella 15 27

3   Reus Deportiu 15 26
10 Montcada B 15 22

Masculí. Ct. Territorial. Grup 3.

Jornades  13 i 14

Elvira Cuyàs A- Bellvitge 78-57
Can St. Joan-Gassó Ripollet45-52
Santiago-Can St. Joan 80-37

Parets-Elvira Cuyàs A 65-73

Equip Partits Punts

1 Mollet 1 3 2 6
2  Elvira Cuyàs A 14 26
3  Cardedeu B 14 25

15 Can Sant Joan 14 16

2a Divisió B. Grup 2.
Jornades 13 i 14

Sentmenat- Can Cuyàs AD 5 - 5
Can Cuyàs AD- Cet 10 8 - 4

Equip Partits Punts

1 Cerdanyola 1 4 3 0
2  Montseny 1 3 2 8
3  Sedeta 1 4 2 8

6 Can Cuyàs AD 1 4 2 6

1 Aitor Martín
3 Adrià Serrano

Benjamí masculí

11 Cristina Ortiz

Benjamí femení

16 Sonia Ortega

18 Marina Garcia

Infantil femení

18 Antoni Alcázar
25 Albert Herrero

26 Joan Riera

28 Basilio Alcázar

Infantil masculí

15 Lourdes Riera

Cadet femení

13 Albert Cera
Júnior masculí

2 Carles Cera

Promesa masculí

39 Emilio Rodríguez

Sènior masculí

9 Antonio Ortega

Preveterà masculí

6 Ildefonso Teruel

23 Antonio Ortiz
29 Emilio Sánchez

Veterà masculí

Masculí. Ct. Territorial B. Grup 2.
Jornades  13 i 14

Cornellà B-Elvira Cuyàs B 76-59

Elvira Cuyàs B- Claret B 56-61

Equip Partits Punts

1 Fuster 1 3 2 6
2  Collblanc B 12 23

3 Coll B 13 22
13 Elvira Cuyàs B 13 14

Femení. Primera Estatal

Jornades 14 i 15

CN Sabadell-Valentine 63-67
Valentine-Lima Horta 61-91

Equip Partits Punts
1 Collblanc 1 5 2 8

2 Olesa 15 27
3 Lima Horta 15 27

10 Valentine 15 20

Femení. 1a Catalana. Grup 2.
Jornades  13 i 14

Salt-Montcada B 54-63
Montcada B-Vic 69-64

Equip Partits Punts

1 Montcada B 1 4 2 6
2 V i c 14 24

3 Les Corts 12 24
4 Torelló 13 24

Femení. Ct. català B. Grup 3.
Jornada 10

Elvira Cuyàs-Pineda 40-42

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs 7 1 4

2 Pineda de Mar 7 12
3 La Salle Gràcia 7 10

4 Sagrat Cor 8 10

Tercera Regional. Grup 20.

Jornades 13 i 14

Hogar Extremeño-P. Barc. 1 - 0
P. Barcelonista-La Torreta 2 - 1

Equip Partits Punts
1 Don Bosco 1 3 3 1

2 Extremeño 13 30
3 Hogar Extremeño 13 26

8 Penya Barcelonista 12 19

ESCACS

1 Quim Trias

 Prebenjamí femení
CROS D�OLESA

1 Quim Romero Turó 5.5 pt.
2 Nil Teixidó Mitja Cos.5.5 pt.

3 Raquel Vázquez Mitja Cos.5.5 pt.

 Segon curs

TORNEIG ESCOLAR DE NADAL

1 Dani Fernández Font Freda7 pt.
2 Marc Cámara Mitja Costa5 pt.

3 Sergio García Mitja Costa5 pt.

 Primer curs

1 Alejandro Castro UE Mont. 6 pt.

2 Carla Aguilera UE Mont. 3 pt.

3 Eadem Herrera UE Mont. 3 pt.

 Tercer curs

1 Antonio Parente Mitja Cos4 pt.
2 Albert Suñé UE Mont.3.5 pt.

3 Gerard Fernández Elvira Cuy.3 pt.

 Quart curs

TORNEIG SOCIAL 2002

1 Jaume Puig 7 pt.
2 Josep Solé 6 pt.

3 Andrés Soler 5.5 pt.
4 Jesús Carrasco 5 pt.

5 M. Àngel Góngora 4.5 pt.
6 Albert Garcia 4.5 pt.

7 Joaquim Castellví 3.5 pt.

8 Pablo Núñez 3 pt.
9 Javier Julià 3 pt.

10 Antonio Lozano 2 pt.
11 Ferran González 1 pt.

Grup A

1 Omar Helwani 5.5 pt.

2 Clara Garcia 3 pt.

Grup B. Aleví

1 Josep Tardío 5.5 pt.
2 Marina Garcia 4.5 pt.

3 Gisela Vilalta 4 pt.
4 Rubén Sorribes 3.5 pt.

5 Rafael Lozano 2 pt.

Grup B. Infantil

Valentine (tercer) i Olesa (quart ) .
El tècnic del Valentine està
satisfet amb el rendiment i l�evo-
lució de l�equip,  però s�ha mos-
trat crític amb els resultats .

�Hem perdut cinc partits,
massa per a un conjunt com
el nostre que opta a jugar la
fase final de la Lliga EBA. La
sort és que la resta de rivals,

excepte el Prat, també han
estat irregulars�, ha indicat
Fe rr an Anguera,  que es va fe r
càrrec de l�equip a principi de
temporada. De cara a la segona
volta de la competició, l�entrena-

dor opina que hi ha tanta igualtat
que fins a les últimes jornades
no quedarà definida la classifi-
cació final i els equips que juga-
ran el pla y-off  d�ascens.

Valentine femení. El sènior
que dirigeix Pilar Bilbao ha acabat

Bona participació al torneig
escolar de Nadal d�escacs

El Cim estrena
pàgina web

El Centre Excursionista de
Montcada El Cim ja té pàgina
web a Internet, que es pot con-
sultar a l�adr eça www.elcim.org . La

pàgina inclou vuit apartats so-
bre l�actualitat de les diferents
seccions i activitats de l�entitat:
qui som, cultura, esquí, marxa,
muntanya, bicicleta de mun-
tan ya, aventura i enllaços. El Cim

també destina un espai al calen-
dari de sortides que organitza
l�associació. La més multitudinà-
ria és la marxa a peu a Montser-
r at, que normalment té lloc el

primer cap de setmana del mes
de maig.  L�adreça electrònica del
Centre Excursionista és la se-
güent: elcim@elcim.org.  SA

Competició
d’escalèxtric

a Terra Nostra
El Casino de Te rra Nostra aco-
llirà els dies 25 i 26 de gener la

primera competició d�escalèxtric
amb cotxes de GT Lemans,
organitzat per l�Slot Racing Club
de Te rra Nostra.  Dissabte tin-
dran lloc els entrenaments i diu-

meng e les curses.  A les 10.30 h
començarà la competició de la
categoria júnior per a menors de
12 anys i tot seguit es disputarà
la cursa d�adults. Els v ehicles han
de ser de sèrie i la cursa es pun-

tuarà per v oltes. Les inscrip-
cions, amb uns preus que os-
cil·len entre els 3 i 10 euros, es
poden fer fins al dia 24 trucant
al telèfon 605 963 091. Els pre-

mis consistiran en cotxes d�eslot
i comandaments par ma. SA

 >> Els premiats al torneig de Nadal i a la lliga d�escacs

PILAR ABIÁN

la primera volta de Primera Esta-
tal a la desena posició, amb 20
punts. El conjunt local va fer un
començament de lliga especta-
cular, però a mesura que van

passar les jornades va baixar el
ritme i els resultats no van acom-
panyar. �Aspectes externs a
l�equip han perjudicat la plan-
tilla, que algunes vegades no

ha pogut ni seguir el calendari
habitual d�entrenaments�, ha
dit Bilbao, que va estar durant
unes setmanes allunyada de la
direcció del conjunt per mater-
nitat. Malgrat les dificultats de la

primera volta, l�entrenadora del
Valentine Montcada s�ha mostrat
optimista de cara a la segona
ronda. �Iniciem l�any amb mol-
tes ganes de donar estabilitat

a l�equip. Si tot va bé, podem
quedar entre els cinc primers
classificats�, ha explicat Bilbao.

sílvia alquézar
redacció

El pavelló Miquel Poblet va
acollir el passat 21 de desembre

el tradicional torneig de Nadal
d�escacs per a escolars que orga-
nitza la Unió Escacs Montcada
a les se ves instal·lacions.  El cam-
pionat va comptar amb la parti-
cipació de prop d�una setantena

de nens i nenes dels diferents
col·legis del municipi i de l�escola
del club.  Els jugadors del CEIP
Mitja Costa de Te rr a Nostra van

copsar la majoria dels podis del
torneig, amb un total de cinc
medalles. Els escaquistes de la
Unió Escacs Montcada també
van fer un bon paper amb l�ob-
tenció de qua tre guardons.

sílvia alquézar
redacció




