
Festa grossa a la pista i a les 
grades i, fins i tot, una traca a 
les portes del pavelló Miquel 
Poblet. Així va celebrar l’ascens 
l’FS Montcada a la Segona Na-
cional B de futbol sala. Els ho-
mes de Jordi Rozas, que no han 
perdut cap partit, no van perdo-
nar la primera oportunitat per 
aconseguir l’ascens matemàtic, 
que el van lligar a cinc jornades 
per al final amb la seva victòria 
contra el Riudellots (6-2). 
La trajectòria del conjunt mont-
cadenc aquesta temporada està 
sent magnífica, amb uns núme-
ros de rècord. Els locals han 
aconseguit ja 142 gols i només 
n’han rebut 58, el que significa 
que fan un promig de gaire-
bé sis gols per partit i només 
n’encaixen dos. 

Plantilla unida. Per al tècnic, 
Jordi Rozas, la clau de l’èxit és 
l’harmonia entre els jugadors. 
“De bons equips sempre n’hi 
ha hagut, però el secret dels 
bons resultats està en la unió 
de la plantilla”, va indicar 
l’entrenador, qui va avançar que 

cara la temporada vinent “con-
tinuarem el mateix projecte, 
reforçant alguna posició”. Per 
la seva banda, el capità de l’FS 
Montcada, Mario Litrán, va de-
dicar l’ascens a l’afició pel seu 
suport durant tot el campionat. 
Respecte als excel·lents resultats, 
el jugador local coincideix amb 
el tècnic que el secret “és que 
sempre juguem en equip”. Un 
dels jugadors destacats d’aquest 
bloc és el seu golejador, Gerard 
Esteller, qui va tornar al club 
montcadenc aquesta temporada 
il·lusionat amb el nou projecte. 
“Estic molt identificat amb la 

nova etapa de l’entitat, crec 
que tenim plantilla per com-
petir a la Segona Divisió B i, 
amb algun reforç, podem op-
tar a pujar a Plata”, va comen-
tar el pitxitxi montcadenc. 

Moment de l’eufòria. Consumat 
l’ascens, la festa va començar a 
la pista amb les abraçades entre 
tots els membres de la plantilla 
i el llançament de confetti i va 
continuar als vestidors, on van 
passar per la dutxa, entre aigua 
i cava, l’entrenador i part de la 
directiva, entre ells el seu gerent, 
Pedro Litrán. Per arrodonir la 

gresca, l’FS Montcada va cre-
mar una traca a l’entrada del 
pavelló Miquel Poblet davant 
els aplaudiments dels aficionats. 
Després de l’ascens, l’equip va 
vèncer el Palau per 5-6 i davant 
de l’FS García va empatar a dos 
gols a domicili. A la Copa de 
Catalunya, els montcadencs van 
eliminar el Premià, de Segona 
B, per 8-0. El pròxim rival serà 
l’Hospitalet, de l’antiga Divisió 
de Plata, el dia 30 a casa. D’altra 
banda, l’equip jugarà un amis-
tós contra la selecció absoluta 
de Kuwait el dia 22 al pavelló 
Miquel Poblet (20h).

 Pla d’en Coll

L SALA 

L’FS Montcada puja a la Segona Divisió B  
sense cap derrota a falta de cinc partits
L’equip de Jordi Rozas va aconseguir l’ascens el 5 de maig després de guanyar el Riudellots per 6-2 al pavelló Miquel Poblet

La plantilla de l’FS Montcada va celebrar l’ascens a la Segona Divisió B amb una gran festa al pavelló amb llançament de confetti   

 

El gerent de l’FS Montcada, Pe
dro Litrán, es va mostrar molt 
content amb l’ascens aconse
guit per la plantilla a la Sego
na Divisió B. “Es mereixen un 
10, sobretot com a persones”
va dir el directiu, qui va recor
dar que el club va passar per 
uns moments difícils a nivell 
econòmic quan va haver de 
renunciar a la categoria de Di
visió de Plata. “Enguany hem 
fet un projecte ambiciós per 
recuperar l’esplendor que 
aquest club va tenir en anys 
anteriors, hem de ser els 
d’abans”, va manifestar Litrán, 
qui va avançar que l’objectiu 
de la temporada vinent serà 
“intentar pujar a la Divisió de 
Plata, tindrem un equip per 
estar a dalt”.  A nivell econò
mic, Litrán es mostra optimista 
i assegura que l’entitat podrà 
aconseguir el pressupost per 
jugar a la nova categoria  

Tornar a jugar a Plata
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El club va celebrar 
l’ascens amb una festa 
que va acabar amb una 
traca fora del pavelló 

El gerent de l’FS Montcada, Pedro Litrán



El Santa María es manté el cuer i té cada vegada més difícil la salvació a falta de 3 partits 

El Sant Joan no falla en la recta 
final de la temporada. Els homes 
de José Manuel Martín ‘Pinti’ 
mantenen el lideratge al Grup 
Sisè de Tercera Catalana amb 
67 punts, a quatre d’avantatge 
respecte el Barberà a falta de tres 
partits perquè acabi la lliga.  “No-
saltres només hem de pensar a 
guanyar els nostres partits i ja 
arribarà el desitjat ascens”, ha 
indicat l’entrenador, qui ha lloat 
la plantilla per la seva actitud 
i el seu bon joc. Als dos darrers 
enfrontaments, els montcadencs 
van guanyar el Llano per 2-0 i 
al camp del Llorença per 1-3. A 
la pròxima jornada, el dia 20, els 
locals rebran la visita del Caste-
llar, a la zona perillosa. D’altra 

banda, el Sant Joan organitza el 
dia 19 un partit amistós entre els 
veterans de l’Espanyol i un equip 
d’exjugadors de La Unió i l’EF 
Montcada. El matx  –18h, camp 
de Can Sant Joan– té un caràcter 
benèfic per a la Fundació Projecte 
Home.
D’altra banda, el Santa María ho 
té cada vegada més difícil per elu-
dir el descens ja que, a manca de 
tres partits, es troba a 5 punts de 
la salvació. Al darrer matx, l’equip 
de Marc Rodríguez ‘Pitu’, el cuer 
amb 22 punts, no va poder passar 
de l’empat a 2 gols al camp de La 
Herradura, el penúltim amb 24. 
“Va ser un partit dolent i cada 
vegada ho tenim més difícil”, re-
coneix l’entrenador. Una setmana 
abans, el Santa María va guanyar 
el Castellar per 1-0.

L. TERCERA CATALANA 

El Sant Joan no falla a dalt
Sílvia Alquézar  | Redacció

L’arribada del tècnic Jordi Sal-
vanyà a la banqueta del CD 
Montcada ha estat un gran re-
vulsiu per a la plantilla verda 
que dels últims 15 punts en joc 
només n’ha perdut tres contra 
el Figueres, el líder, a l’estadi 
de la Ferreria. Els montcadencs 
s’han situat a la vuitena posició 
del Grup Primer de Primera 
Catalana amb 43 punts, a tan 
sols un punt de la salvació, 
després dels dos últims triomfs 
contra l’Avià per 2-3 i davant 
del Cerdanyola, per 2-0 en un 
derbi vibrant. 

Últims matxs. El CD Montcada 
jugarà el pròxim 20 de maig al 
camp del Vilassar de Mar, el 
tercer amb 60 punts. El tècnic 
no vol relaxacions en la recta 
final de la competició –queden 
tres jornades– “perquè sóc 
dels que penso que en futbol 

s’ha de lluitar sempre fins 
a l’últim minut i a Vilassar 
sortirem a guanyar per acon-
seguir la permanència el més 

aviat possible”, ha indicat 
Salvanyà, qui ha remarcat que 
“qui no pensi així no tindrà 
espai en aquest equip”.

Sílvia Alquézar | Redacció

sols un punt de la permanència
Els verds han guanyat els dos últims partits disputats davant l’Avià i el Cerdanyola

L’arribada del tècnic Jordi Salvanyà ha estat un revulsiu en la recta final de la temporada
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El Sant Joan segueix primer del Grup Sisè

Pablo Camarero ja no és l’entre-
nador de La Salle masculí. L’en-
trenador ha deixat la banqueta 
del primer equip perquè “la 
directiva i jo tenim diferent fi-
losofia sobre el nou projecte a 
la Primera Estatal”. En aquest 
sentit, el president del club, Jo-
sep Maresma, ha indicat que 
“l’entitat es mantindrà fidel a 
la seva política de potenciar 
el planter”. Segons el directiu, 
enguany els resultats han estat 
positius però no ha funcionat del 
tot bé la relació entre el primer 
equip i els conjunts sènior B i ju-
venil. “Creiem que hi ha base 
suficient per jugar a la Prime-
ra Estatal amb la gent de casa 
i un parell de reforços”, ha dit 
Maresma, qui opina que l’as-
pecte social i esportiu ha d’anar 
lligat “perquè és quan hi ha 
sentiment de club i compromís 
amb l’entitat”. El president ha 
agraït a Camarero el seu treball 

durant la primera temporada de 
La Salle a la Primera Estatal, 
en què ha acabat a un meritori 
vuitè lloc aconseguint la perma
nència a falta de dues jornades 
perquè finalitzés la lliga. El subs
titut de Camarero a la banqueta 
serà el montcadenc Jaume Puig, 
que aquesta temporada entrena 
el juvenil i, en etapes anteriors, 
ja ha dirigit el primer equip.

La directiva, fidel a la gent de casa, aposta per Jaume 

per ‘diferent filosofia’
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La Salle Iste ha acabat la primera 
fase de la lliga de Primera Catala-
na com a primera del Grup B, des-
prés de guanyar el dia 11 el partit 
ajornat contra el Tortosa per 36 
a 21. El conjunt d’Esperanza Ho-
yos també va jugar el 13 de maig 
el darrer matx de la fase regular, 
que va perdre per 27 a 33 contra el 
Castelledefels en un enfrontament 
de tràmit en què l’entrenadora va 
donar minuts a les jugadores no 
habituals pensant ja en el Top 4 
que es disputarà el 19 i 20 de maig 
a Vilamajor, el municipi de l’equip 

que ha quedat primer del Grup 
A. La Salle Iste ha acabat primera 
empatada a 36 punts amb el Cor
nellà, que ha quedat en segon lloc 
perquè va perdre els dos partits 
de la fase regular contra les lasal.
lianes. 
La Salle Iste jugarà la semifinal del 
Top 4 contra el Granollers, el se
gon del Grup A, mentre que el Vi
lamajor, l’amfitrió que no ha per
dut cap partit fins ara, s’enfrontarà 
al Cornellà. “Som conscients que 
no serà gens fàcil, però anirem a 
jugar el millor possible, a veure 
què passa”, ha dit Hoyos.

El Top 4 es disputarà el 19 i 20 de maig a Vilamajor

HANDBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

La Salle Iste jugarà amb 
el Granollers la semifinal

> L’EF Montcada, el millor a casa a la segona volta

Sílvia Alquézar | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció

Pablo Camarero ja no és el tècnic de La Salle



Els esports també hi seran pre-
sents a la Festa Major de Mont-
cada i Reixac, que se celebrarà 
entre el 25 i el 28 de maig. L’Espai 
Poblet acollirà el dia 25 a partir 
de les 21.30h una pantalla gegant 
per veure la final de la Copa del 
Rei, entre el Barça i el Bilbao.
Ja al dia següent, els protagonis-
tes seran els escacs, amb diverses 
propostes de la UE Montcada. 
Al carrer Major, d’11 a 14h, hi 
haurà un torneig de partides rà-
pides per a tothom. El club tam-
bé instal·larà un tauler gegant 
per jugar a tamany natural al 
matí i a la tarda.

Atletisme. Una tradició a la Fes-
ta Major el diumenge al matí és 
la Milla Urbana, organitzada 
per la Joventut Atlètica Montca-
da ( JAM) en col·laboració amb 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME). Les curses, que 
es disputaran a la rambla dels 
Països Catalans, començaran  a 
partir de les 10h. Les inscripcions 
es poden fer fins al 24 de maig a 
través de l’adreça www.jammontca-

da.com o bé de forma presencial el 
22 de maig, de 17.30h a 20h, i el 
dia 23, de 19.30h a 20h, a les pis-
tes d’atletisme situades a la Ferre-
ria. La inscripció es tancarà quan 
s’arribi als 600 participants.

També hi haurà escacs i la setena edició de la Milla Urbana

Sílvia Alquézar | Redacció

Rei, en pantalla gegant

> El Barça passa a semifinals de la Lliga 
L’FC Barcelona ja està a les semifinals de la Lliga Nacional de Futbol Indo
or, després de superar l’Sporting de Gijón per 14 a 8 als quarts de final dis
putats al pavelló Miquel Poblet el passat 4 de maig. L’equipament no es va 
omplir com d’altres vegades que s’han organitzat aquest tipus de partits de 
veterans, però els assistents van gaudir de la pluja de gols dels dos equips, 
veient de prop exestrelles blaugrana com Sergi Barjuán, Santi Ezquerro, 
Luis Milla o Antoni Pinilla. A la foto, el Barça amb l’alcaldessa, María Elena 
Pérez, i el regidor d’Esports, Marc Rodríguez, tots dos del PSC 

La pedalada popular, organitzada per la Diputació de Barcelona, es va fer el 6 de maig

CICLOTURISME 

La desena edició de la bicicletada pel 
Besòs aplega prop de 1.500 ciclistes

Prop de 1.500 ciclistes de totes les 
edats van participar el 6 de maig a 
la desena edició de la Bicicletada 
popular per la llera del Besòs, or-
ganitzada per la Diputació de Bar-
celona. El recorregut va començar 
a Granollers i va passar per Mont-
cada a les 10.30h on, a l’alçada 
del pont de la Roca, els ciclistes 
montcadencs es van incorporar a 
la sortida. El final estava situat a 
la desembocadura del riu, a Sant 
Adrià, després de 24 quilòmetres 
per als participants que la van fer 
des del principi. L’objectiu de la 
iniciativa és promoure l’esport i 
gaudir d’un espai recuperat com 
la llera del Besòs.

Sílvia Alquézar  | Montcada

Alguns dels participants agafant un avituallament al punt de trobada situat a Montcada

El Multiópticas Isis A ha acabat 
cinquè a la fase regular de la Lliga 
Nacional, amb 10 punts. L’equip, 
que ha tingut opcions fins al final 
per jugar el play-off pel títol, ha 
sumat 5 victòries i 9 derrotes en 
una temporada marcada sobretot 
per les lesions que no han permès 
gaudir de tota la plantilla en molts 
partits. A l’última jornada, el 6 de 
maig, els locals van perdre contra 
el Vallparadís per 10-22 en un matx 
molt especial perquè va ser l’últim 
a la banqueta de Dani Vidaña, qui 
ha decidit deixar de ser el tècnic 

“Ha estat l’entrenador de 
l’equip que va néixer al Miró i 
que ha crescut guanyant lligues 
júnior i de Segona Divisió”, ha 
manifestat David Rúa, tècnic del 
Multiòpticas B i que serà el seu 
substitut a la banqueta local. 

erico d’or’, per al davanter Álvaro Vázquez
El jove davanter Álvaro Vázquez ha guanyat el premi ‘Perico d’or’ d’aquesta 
temporada que atorga la Penya Blanc-i-blava de Montcada. El lliurament 
del guardó es va fer el 15 de maig a la seu de l’entitat en un acte que va 
comptar amb l’assistència del premiat i representants del club barceloní, a 
més dels responsables de la Penya i del regidor d’Esports, Marc Rodríguez 

 “Estem contents perquè és jove, del planter i català i creiem que 
és un exemple per a tots els infants”, va dir el president, David Gerbolés, 
qui considera que Vázquez pot ser el nou Raúl Tamudo  | SA   
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L’equip montcadenc va quedar en primera posició en totes les modalitats disputades

català de clubs a l’Hospitalet

Endansa s’ha proclamat campió de 
Catalunya de clubs, en el torneig 
disputat el 6 de maig a l’Hospitalet 
de l’Infant. L’equip format per 
Ester Marro, Wences Artuñe-
do, Carles Cirera i Eva Nieto va 
quedar primer en totes les moda-
litats. Els entrenadors són Masha 
Turlupova i Nicolàs Gràcia. Pel 
que fa al Trofeu de Manresa, cal 
destacar la primera posició de les 
parelles Noelia Sarabia i Marc 
Bisbal en adult 1C i Ester Marro 

i Wences Artuñedo en sènior 1B. 
D’altra banda, David Jordan i Ne-
rea González van ser els segons 
en júnior E, mentre que Míriam 
de Saint Germain i Enric Trias i 
Anna Martínez i Francesc Fernán-
dez van acabar en tercer lloc.
D’altra banda, Cirera-Nieto van 
ser els segons al torneig internacio-
nal de Cerdanya i al de Cambrils, 
on també van quedar primers 
en rumba bolero i pas doble. La 
parella participarà al Campionat 
d’Espanya de llatins. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

La XXVIII edició de la Marxa 
a peu a Montserrat –organitza-
da pel Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim– es va des-
envolupar sense incidents i amb 
bon ritme, sent la més ràpida de 
la seva història. 
La Marxa es va fer entre els dies 
5 i 6 de maig i va comptar amb 
prop de 380 participants, dels 
quals van completar els 54 qui-

lòmetres del recorregut al voltant 
de 350. La sortida, des de l’escola 
La Salle, va aplegar nombroses 
persones per diversos carrers de 
la ciutat per acomiadar els cami-
nants. 
Els participants que van assolir 
la seva fita van arribar a dalt de 
l’emblemàtica muntanya cansats, 
però amb cara de satisfacció des-
prés d’haver estat caminant més 
de 13 hores seguides.  

 Montserrat

El Màster femení no va poder en cap moment amb el Gavà al pavelló Miquel Poblet

HANDBOL. LA SALLE

Els dos veterans perden 
l’anada de semifinals 

Els dos equips Màsters de La Sa-
lle han perdut el partit  d’anada 
de les semifinals de la Lliga Ca-
talana, disputades entre el 12 i 
13 de maig. El conjunt masculí 
va caure contra el Sant Quirze 
per 24-28 en una mala primera 
part dels montcadencs (9-19). 
A la represa, van fer la gran re-
muntada deixant l’eliminatòria 

oberta, tot i que la plantilla és 
conscient que serà complicat. 
Per la seva banda, el Màster fe-
mení, amb baixes importants, 
va perdre contra el Gavà per 14-
21 en un partit intens en què el 
rival sempre va anar per davant. 
“Les possibilitats de superar 
l’eliminatòria són escasses”, 
ha reconegut el tècnic, Antonio 
Muñoz. 

La 28a edició ha estat 
la més ràpida de totes 
La caminada d’El Cim es va fer entre els dies 5 i 6 de maig

Alguns participants celebren l’arribada a Montserrat després de 54 quilòmetres a peu

Sílvia Alquézar  | Redacció 

Ambdós equips han de remuntar els resultats obtinguts a domicili
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L’equip guanyador, al campionat de Catalunya

BÀSQUET

Als sèniors només 
els queda disputar 
l’última jornada

Als equips sèniors de bàsquet 
que juguen el Campionat Te
rritorial només els queda una 
jornada perquè acabi la compe
tició. L’Elvira-La Salle i el CEB 
Can Sant Joan Mama Mandawa 
són a la setena i a l’última posi
ció amb 15 i 2 triomfs, respec
tivament, al Grup Cinquè. Per 
la seva banda, l’Elvira B és el 
quart classificat amb 19 victòries 
al Grup Segon, mentre que el 
CEB Can Sant Joan Montseny 
és l’onzè amb 12. 
A l’última jornada disputada, 
l’Elvira A va vèncer a la pista 
del Santa Perpètua per 48 a 59 
i el Mama Mandawa va caure 
derrotat per 68 a 58 a Llavane
res. Pel que fa a l’Elvira B, es va 
imposar al Sarrià per 49 a 37 i 
el B. Montseny va perdre a casa 
davant del Sant Joan de Mata 
per 55-6.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Can Cuiàs s’ho juga tot en la recta final
Als equips sèniors de bàsquet al Cam-
pionat Territorial només els queda una 
jornada perquè acabi la competició. 
L’Elvira-La Salle i el CEB Can Sant 
Joan Mama Mandawa són a la setena 
i a l’última posició amb 15 i 2 triomfs, 
respectivament, al Grup Cinquè. Per la 
seva banda, l’Elvira B és el quart clas-
sificat amb 19 victòries al Grup Segon, 
mentre que el CEB Can Sant Joan 
Montseny és l’onzè amb 12. A l’última 
jornada disputada, l’Elvira A va vèncer 
a la pista del Santa Perpètua per 48 a 
59 i el Mama Mandawa va caure derrotat per 68 a 58 a Llavaneres. Pel 
que fa a l’Elvira B, es va imposar al Sarrià per 49 a 37 i el B. Montseny va 
perdre a casa davant del Sant Joan de Mata per 55-64  | SA 
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El Club Shi-kan Montcada guanya 
13 medalles al Campionat català 
La competició es va fer el passat 6 de maig al pavelló Miquel Poblet, que es va omplir de gom a gom

El Shi-kan Montcada ha fet 
un excel·lent paper al Cam-
pionat de Catalunya de ka-
rate, disputat el 6 de maig al 
pavelló Miquel Poblet, ple 
de gom a gom durant tot el 
matí. El club va aconseguir 
set medalles d’or, dues de 
plata i 4 de bronze al torneig 
català entre les categories 
aleví i juvenil. En combat, 
van ser primers els juveni-
ls Marta Cano (A-40kg), 
Juan Ignacio Cornudella 
(A -45kg), María Arroyo (A 
+47kg) i María Martínez (B 
-47Kg) i els cadets Jesús Cor-
nudella (A -65kg), Eric Puig 
(B -55kg) i Francesc Car-
vajal (B -65kg). També en 
combat, els karateques lo-
cals Alberto Sánchez (juvenil 
A +55kg) i Alba Teruel (ca-

det A -45kg) van obtenir el 
guardó de plata. En tercera 
posició, van acabar la cadet 
Cristina Camón, la infantil 
femení Marwa Khella i el 
juvenil masculí Guillem Ca-

món, tots dos en la moda-
litat de kata. “Els resultats 
són bons i també volem 
destacar la implicació de 
la gent del club”, va indi-
car el tècnic, Miguel Franco. 

D’altra banda, el Shi-kan or-
ganitza el dia 20 al pavelló 
una exhibició a càrrec de les 
diferents escoles locals on el 
club imparteix classes en ho-
rari extraescolar.

Redacció

El pavelló Miquel Poblet es va omplir de gom a gom durant el matí del dia 6 per acollir el Campionat de Catalunya

Set nedadors locals, a 
la final de Catalunya

Set nedadors de l’EN 
Montcada s’han classificat 
per a la final nacional de 
natació dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya, 
que es disputarà a Ampos-
ta el 19 de maig. Es tracta 
dels alevins Claudia Ga-
rrote (papallona) i Marc 
Grau (lliure), els infantils 
Marc Ribas (lliure) i Da-
niel Gonzalo (braça i pa-
pallona) i de les cadets Mi-
reia Prats (lliure i braça), 
Alba Molina (braça) i Eva 
Coy (papallona).  

Territorial. El club va obte
nir bons resultats al cam
pionat de Barcelona, el dia 
5 a l’Hospitalet. En primer 
lloc van acabar les cadets 
Mireia Prats (100m crol i 
braça) i Eva Coy (100m 
papallona). En segona po
sició van entrar la cadet 
Alba Molina (100m braça) 
i l’aleví Glaudia Garrote 
(50m papallona). En tercer 
lloc van finalitzar l’aleví 
Marc Grau (50m lliures) 
i els infantils Marc Ribas 
(100m crol) i Daniel Gon
zalo (100m papallona).

La competició serà el 19 de maig a Amposta
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> Campionat infantil de la UE Montcada
La UE Montcada va organitzar el 12 de maig un torneig 
infantil al pavelló Miquel Poblet, al qual va participar una 
vintena de jugadors, la majoria del club montcadenc. Els 
guanyadors van ser Quim Martín –a la dreta de la foto– en la 
categoria S-12 i Adan Sierra al grup de S-8  | 

El montcadenc Javier Se-
rrano, de 13 anys, s’ha pro-
clamat campió d’Espanya 
de jiu jitsu en duo kata a la 
categoria cadet, disputat el 
5 de maig a Madrid. D’altra 
banda, el seu germà Eric, de 
9 anys, també ha guanyat la 
medalla d’or al Campionat 
Nacional en duo kata.
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JIU JITSU

Els germans Eric i Javier Serrano, amb les medalles aconseguides a Madrid
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Javi Serrano, campió estatal
El seu germà Eric va ser primer al Campionat Nacional en categoria benjamí

Set nedadors de l’EN Montcada s’han classificat per a la final nacional

SALA

El Turó aleví 
obté el sector 

L’equip aleví de futbol 
sala de l’escola El Turó ha 
quedat campió del sector 
intercomarcal, sent l’únic 
conjunt local que s’ha clas-
sificat per als campionats 
territorials, amb data i 
seu encara per determinar 
en el moment de tancar 
aquesta edició. Tots els 
partits es van jugar el 12 

 Redacció

En venda. T Se vende. iPhone 4 16GB 
de Apple. Color negro. Nuevo. Sin estre-
nar. Libre (aunque incluye tarjeta Movis-
tar). Precio: 400 euros. Tel. 935 641 181.
Nou grup. Amics del Vallès. Si tienes de 
40 a 55 años, amplia tu grupo de ami-
gos. Tel. 637 782 118.
Se alquila. Furgoneta Renault Traffic 
en muy buen estado, con baca, por 300 
euros al mes, incluidos el seguro, las 

anuncis gratuïts                  
Tel. 935 726 474 
ae: som@laveu.cat



IME manté les propostes que 
van tenir bona acollida el 2011
L’única novetat al programa és la incorporació al taller de ball del kizomba, un gènere originari d’Angola

Donada l’actual conjuntura 
econòmica, l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) ha decidit ofertar 
les activitats d’estiu que la 
temporada passada van te-
nir una bona acollida. Així, 
es mantenen els tallers de 
hip-hop, balls en línia, roda 
casino, dansa oriental, salsa 
i batxata, a més de les clas-
ses de tai-txí i ioga. L’IME 
també dóna continuïtat al 
3x3 de bàsquet a Can Sant 
Joan i al 3x3 de futbol a 
Montcada Centre. La Re-
gidoria d’Esports manté les 
propostes als mateixos equi-
paments que l’any passat: la 
Casa de la Vila, el Kursaal 
i la Zona Esportiva Centre. 
L’única novetat en la pro-
gramació és la incorporació 

al taller de ball i salsa del ki-
zomba, un gènere originari 
d’Angola.

Altres propostes. El progra-
ma també inclou altres actes 
que ja són tot un clàssic en 
el calendari com la jornada 

solidària a favor de la Fun-
dació Esclerosi Múltiple, el 
Campionat de Natació Vila 
de Montcada i la marató 
d’spinning. Les inscripcions 
començaran el 21 de maig 
a les oficines de l’IME. El 
mateix dia també s’obre el 

període per fer-se els abona-
ments per a la piscina d’estiu 
del carrer Bonavista. El de-
partament municipal també 
organitza el Casal Esportiu i 
el Campus de futbol Carles 
Rexach, la inscripció per als 
quals finalitzava el dia 17.
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El 3x3 de futbol al carrer davant del pavelló és una de les activitats que l’IME manté en les propostes d’estiu
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El parc de la Llacuna aco-
llirà el pròxim 2 de juny la 
cloenda dels Jocs Escolars, 
adreçada als infants que 
han participat aquesta tem-
porada en algunes de les 
competicions als centres 
educatius. Els esportistes 
es concentraran a les 9.45h 
a Mas Duran i, a les 10h, 
començaran la tradicional 

desfilada i el lliurament de 
premis. D’11 a 14h hi haurà 
jocs d’esbarjo per a tothom 
com ara inflables, un cir
cuit de bicicletes, una zona 
multilúdica, jocs populars i 
un camp de futbol.
Per acabar la jornada tam
bé s’ha previst el dinar de 
germanor, dirigit als par
ticipants als Jocs Escolars 
amb inscripció prèvia. 

La festa inclou el lliurament de premis als guanyadors
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Laura Martínez, del club 
de gimnàstica rítmica de 
La Unió, ha guanyat la 
medalla de plata a la se-
gona edició del Trofeu 
Espiral de colors, disputat 
el 12 de maig. La gimnas-
ta participarà el dia 19 al 
Campionat Territorial de 
Barcelona, que tindrà lloc a 
Sabadell. D’altra banda, La 
Unió també va quedar en 
segona posició a les catego-
ries prebenjamí i benjamí 
en la modalitat de conjunts 
al Trofeu Escola Llor, que 
es va fer el dia 13.

Laura Martínez guanya la medalla 
de plata al trofeu Espiral de colors 

TICA RÍTMICA

El club de La Unió també va obtenir dos argents al Trofeu de l’Escola Llor en la modalitat d’equips

Laura Martínez durant un moment de la seva participació al Trofeu Espiral de colors, on va acabar en segona posició
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> El Mitja Costa i el Sagrat Cor, de festa
Les escoles Reixac i Sagrat 
Cor van celebrar el cap de 
setmana del 12 i 13 de maig 
les jornades esportives, amb 
una gran afluència de públic. 
Al col·legi de Terra Nostra hi 
va haver com a novetat un 
circuit d’esports d’aventura 
amb tirolina i rocòdrom –a la 
foto de la dreta– a càrrec del 
Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV), a més d’exhibi-
cions de ball, karate i partits. 
D’altra banda, l’escola Sagrat 
Cor va organitzar diverses activitats al pati del col·legi La Salle 
com inflables, tallers, partits, un circuit amb patinets i un espai 
d’experimentació –a la foto inferior | SA 

> Uns 300 alumnes a la Trobada CEV
Uns 300 alumnes de sisè de primària de set escoles de Mont
cada, Cerdanyola i Ripollet van participar el 10 de maig a la jor
nada esportiva que el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud 
al Parc de la Llacuna. Els infants van gaudir amb diverses activi
tats lúdicoesportives. De Montcada, van prendre part les escoles 
Turó, Sagrat Cor, Font Freda i Mitja Costa  | SA 



El benjamí A cau als penals

El benjamí A de l’FS Mont-
cada ha dit adéu a la tem-
porada després de quedar 
eliminat a les semifinals del 
Campionat de Catalunya 
davant de l’Esparraguera. 
El partit va acabar amb em-
pat a 5, amb un gol del rival 
al darrer segon. A la tanda 
de penals, el resultat va ser 
de 2-3. “És injust perquè 
vam jugar millor”, va in-
dicar el tècnic, Jon Serrano, 
qui ha lloat la plantilla.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

L’equip va perdre la semifinal del Campionat de Catalunya amb l’Esparraguera

El benjamí A de l’FS Montcada va quedar eliminat a la tanda dels penals

El juvenil del CD Mont-
cada ha perdut la catego-
ria de Preferent a manca 
d’una jornada perquè aca-
bi la competició. Els verds 
es troben a la penúltima 
posició amb 30 punts, a 4 
de diferència del Bisbalenc, 
que és el quart per la cua i 
ja no baixaria. La victòria 
al camp del Vilassar, el 

quart, per 1-2 fa dos par
tits va obrir una porta cap 
a la permanència que va 
quedar esvaïda el dia 12 a 
casa davant del Mataró, el 
tercer, amb qui va perdre 
per 1-2. El club lamenta la 
pèrdua de la categoria asso
lida la temporada passada 
i avança que farà un equip 
per tornar a Preferent 
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L’aleví A es jugarà el lideratge a casa

L’equip aleví A de l’EF 
Montcada té un partit molt 
important el 19 de maig a 
l’estadi de la Ferreria, ja que 
està en joc el lideratge al 
Grup 12 de Tercera Divisió. 
L’Escola rebrà la visita del 
Sabadell Nord, el primer 
classificat amb 74 punts, un 
més que el Montcada, a la 
segona posició. L’aleví A 
està fent una gran tempo-
rada, ja que ha marcat 229 
gols i només n’ha encaixat 
38. Als dos últims partits, 
va guanyar el Ripollet B 
per 12-2 i el Cercle Sabade-

Redacció

L’equip rebrà a l’estadi el dia 19 la visita del primer, el Sabadell Nord, amb un punt més que els montcadencs
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L’infantil masculí de La Sa-
lle ha acabat la segona fase 
de la lliga de Primera Cata-
lana com a tercer del Grup 
B amb 22 punts, empatat 
amb l’OAR Gràcia. En ser el 
millor tercer, s’ha classificat 
per disputar l’eliminatòria 
prèvia per al Top 4. El seu 
rival és el Sant Cugat A, 
amb l’anada a casa el dia 
19. D’altra banda, el cadet 
femení ha passat als quarts 
de la Copa Catalana.

Redacció

L. LA SALLE

L’infantil masculí lluitarà per disputar el Top 4 de Primera Catalana
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BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El sots-21 es classifica 
en la tercera posició

El sots-21 de l’Elvira-La Salle 
ha acabat la lliga en tercera 
posició al Grup Tercer del 
Nivell B, amb 19 victòries 
i només 5 derrotes, empatat 
amb el segon, el Martore-
lles. L’equip ha començat a 

L’equip mini A del Valen-
tine s’ha proclamat campió 
del Grup Quart del Nivell 
B-1 a falta de tres jornades 
perquè acabi la lliga. El 
conjunt, entrenat per Marc 
Amenós, és el primer amb 

El mini A, campió del Nivell B-1
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BÀSQUET. VALENTINE

L’equip de Marc Amenós ha aconseguit el títol a falta de tres partits per al final
El júnior pot finalitzar al segon lloc al Nivell C

El CD Montcada ha perdut la categoria de Preferent, assolida l’any passat

El torneig serà 
el 19 de maig

CEB CSJ

El CEB Can Sant Joan or-
ganitza el 19 de maig les 
seves jornades esportives 
amb diversos partits de 
bàsquet que jugaran els 
equips de l’entitat contra 
uns rivals convidats pel 
club. Al matí es disputa-
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L’infantil masculí acaba tercer
L’equip s’ha classificat per jugar l’eliminatòria prèvia per al Top 4 de Primera

L’aleví A de l’EF Montcada es va imposar al Ripollet B per un contundent 12-2 a l’estadi de la Ferreria


