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VI MILLA MILL MILL  URBA ANA
Abdelkabir Zaroual i Núria 
Puig guanyen les curses 
absolutes de la prova local

BTT  BTT
La ciclista montcadenca Anna Villar 

ha acabat en tercera posició a 

l’Open d’Espanya XCO 
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“Ha estat molt enriquidor 
perquè hem gaudit del millor 
futbol base de Catalunya”.
Així resumeix el president de 
l’EF Montcada, Manel Trias, 
l’experiència d’haver acollit la 
segona Festa del Futbol Català, 
que va tenir lloc els dies 11 i 12 
de juny a l’estadi de la Ferreria 
–on es van jugar els partits de 
futbol– i al pavelló Miquel Po-
blet, que va ser la seu dels matxs 
de futbol sala. Durant les dues 
jornades, es van disputar un to-
tal de 18 finals entre els millors 
clubs catalans de cada catego-
ria. Tots els enfrontaments van 
ser molt igualats i una mostra 
d’això és que alguns partits es 
van haver de decidir a la tanda 
de penals. 

Èxit de públic. Les grades de 
l’estadi i del pavelló van regis-
trar una excel·lent entrada i, 
segons fonts de l’IME i la Fe-
deració, les competicions van 
aplegar al voltant d’unes 10.000 
persones durant els dos dies 
de partits. El fins ara regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC), 
ha fet una valoració molt po-
sitiva perquè “hem vist futbol 
de primera categoria a nivell 
de formació i s’ha viscut un 
gran ambient esportiu”, ha 
manifestat l’edil, qui ha agraït 
a la Federació “la confiança 

dipositada en nosaltres i els 
clubs montcadencs per acollir 
les finals dels campionats de 
Catalunya”. El pavelló M. Po-
blet també es va omplir en els 
diferents partits, que van tenir 
lloc dissabte durant tot el dia i 
diumenge al matí. L’FS Mausa 
també ha col·laborat amb la 
Federació en l’organització i la 
logística dels enfrontaments de 
futbol sala. El seu gerent, Pe-
dro Litrán, també s’ha mostrat 
satisfet de la Festa del Futbol 
perquè Montcada ha tingut 
l’oportunitat de veure en acció 
els futurs cracks catalans.

Sílvia Alquézar | Redacció

II FESTA DEL FUTBOL CATALÀ

Montcada gaudeix amb l’elit del 
planter en futbol i futbol sala
Les finals dels campionats de Catalunya es van disputar entre l’11 i el 12 de juny al pavelló M. Poblet i a l’estadi

Una jugada del partit que van protagonitzar els conjunts juvenils de la Damm i l’Espanyol, que finalment es va endur el títol en vèncer per 2-0

ESCACS

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Open Vila de 
Montcada es 
fa al Kursaal a 
partir del dia 25

L’Espai Kursaal de Can Sant 
Joan acollirà entre el 25 de 
juny i el 3 de juliol la dinovena 
edició de l’Open Internacional 
d’Escacs Vila de Montcada, 
que enguany comptarà amb la 
participació d’un centenar de 
jugadors entre els quals hi ha 
10 Grans Mestres, 7 Mestres 
Internacionals i 5 Mestres Fide. 
El número 1 del rànquing és 
l’argentí Fernando Peralta, del 
Cerdanyola, amb un ELO de 
2.608 punts. El segon jugador 
amb millor puntuació és el 
francès Matthieu Cornette, de 
la UE Montcada, amb un ELO 
de 2.562 punts. Enguany, el 
Grup B també tindrà nou ron-
des com el Grup A, on juguen 
els escaquistes amb més ELO. 
La UE Montcada, que organit-
za l’esdeveniment, repartirà un 
total de 7.000 euros en premis 
–1.000 més que l’edició ante-
rior. El guanyador del Grup 
A obtindrà un guardó i una 
aportació en metàl·lic de 1.200 
euros i el primer classificat del 
Grup B s’endurà un premi de 
300 euros. Aquest any, una 
altra de les novetats és que es 
farà al matí un curs de moni-
tors base FEDA entre el 27 de 
juny i l’1 de juliol. L’Open està 
inclós en el vuitè Circuit Inter-
nacional amb la categoria A-A. 
El lliurament de premis tindrà 
lloc l’últim dia de competició, a 
les 14.30h al Kursaal.Al matx entre els equips femenins base, l’Esplugues va vèncer el Mataró per 6 gols a 4 
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L’FS Mausa ha acabat en tercera 
posició al Grup Primer de Pri-posició al Grup Primer de Priposició al Grup Primer de Pri
mera B, amb 61 punts, a tres de 
diferència del segon classificat, 
l’Arenys de Munt. Els montca-l’Arenys de Munt. Els montcal’Arenys de Munt. Els montca
dencs no han pogut aconseguir 
l’ascens matemàtic a Primera A 
i ara resten pendents de poder 
aconseguir pujar a la categoria 
superior si hi ha alguna renúncia 
d’un club. “Encara no hi ha res 
confirmat, però la Federació 
ens ha comentat que els grups 

no estaran tancats fins a mitjan 
juliol”, ha indicat el gerent, Pedro 
Litrán.

Darrer partit. El Mausa va per- El Mausa va per El Mausa va per
dre per 7-3 a la pista del Lloret 
a l’última jornada de lliga, un 
resultat que “no és el millor 
comiat per a jugadors tan im-
portants que es retiren com 
Javi o Miguelito i tampoc ha 
estat la meva millor forma de 
dir adéu”, va comentar el tècnic 
Juan Antonio Jaro, que deixa el 

club després de tres temporades 
a Montcada. L’entrenador consi-
dera que ha estat una temporada 
“molt positiva, ja que hem do-
nat la cara sense tenir la millor 
plantilla del grup”. Respecte al 
seu pas pel club, Jaro ha mostrat 
el seu agraïment al treball realit-el seu agraïment al treball realitel seu agraïment al treball realit
zat pels seus jugadors, que moltes 
vegades “s’han sentit sols”, i qua-, i qua, i qua
lifica aquests tres anys amb un 
“notable”. La propera tempora-. La propera tempora. La propera tempora
da Jaro dirigirà el Vall de Tenes, 
també a Primera B.

El club ha renovat l’entrenador, Iván Rodríguez, per donar continuïtat al projecte actual

La directiva del CD Montcada, 
presidida per Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, continuarà al capdavant 
del club fins l’abril del 2012, any 
que acaba el seu mandat i s’han 
de convocar eleccions per escollir 
nova junta. Així ho va anunciar 
el responsable de l’entitat en una 
reunió informativa amb els socis 
que va tenir lloc el dia 5 de juny 
abans de l’últim partit de lliga 
contra el Can Fatjó. El president 
també va confirmar la renovació 
per una temporada més del tèc-per una temporada més del tècper una temporada més del tèc
nic, Iván Rodríguez, per donar 
continuïtat al projecte. “Tot i no 
tenir experiència a la categoria, 
l’entrenador ha fet una bona fei-l’entrenador ha fet una bona feil’entrenador ha fet una bona fei
na amb una plantilla molt jove”,
ha indicat Sanchís. El CD Mont-ha indicat Sanchís. El CD Montha indicat Sanchís. El CD Mont
cada va celebrar la permanència a 
Primera Catalana al darrer matx 

de la competició. Els verds, ja re-
laxats perquè tenien la salvació 
confirmada des de feia una jorna-nana
da, van perdre contra el conjunt 
de Rubí per 0-2. “Estem molt con-“Estem molt con“Estem molt con
tents perquè ja portem quatre 
temporades a la categoria, re-
mant a contracorrent, però som 
aquí”, ha remarcat el president. aquí”aquí”
Per la seva banda, l’entrenador 
ha destacat el patiment de la cam-ha destacat el patiment de la camha destacat el patiment de la cam
panya en la lluita per la salvació i 
ha lloat, sobretot, la plantilla: “Té 
molt de mèrit que un equip tan 
jove i sense experiència a Prime-
ra hagi aconseguit la permanèn-ra hagi aconseguit la permanènra hagi aconseguit la permanèn
cia a falta d’una jornada; tot és 
gràcies al seu esforç i treball”.gràcies al seu esforç i treball”gràcies al seu esforç i treball”
El capità verd, Sergio Fernández, 
considera que “no hauria estat 
just que baixar perquè no hem 
estat en llocs de descens en tot el 
campionat”, ha manifestat el decampionat”campionat” -

fensa montcadenc, qui ha agraït el 
suport de l’afició “que es mereix 
un 10”. Al final del matx, el club un 10”un 10”
va homenatjar el defensa Jordi Sal-jar el defensa Jordi Saljar el defensa Jordi Sal
vanyà, que penja les botes.

FUTBOL. CD MONTCADA

La directiva verda complirà el seu 
mandat que acaba a l’abril del 2012

Sílvia Alquézar | Redacció

Una selecció de veterans del Sant Joan es va enfrontar a un equip de la Fundació Projecte Home

Sílvia Alquézar | Redacció
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El tècnic Iván Rodríguez seguirà al club verd
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El Sant Joan referma els 
llaços amb Projecte Home

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Una selecció de veterans del 
Sant Joan va jugar l’11 de juny 
un matx amistós contra un equip 
de la Fundació Projecte Home, 
amb seu a Vallençana. El partit 
és una de les activitats incloses 
en l’acord de col·laboració –sig- –sig –sig
nat ja fa tres temporades– amb 
l’ong “per ajudar en tot el que 
sigui possible a les persones 

que intenten sortir de les dro-
gues”, ha dit el president de La 
Unió, José González.
D’altra banda, el club fa el dia 17 
l’assemblea general de socis, que 
tindrà lloc al Kursaal (19h). La 
directiva treballa aquests dies 
per planificar la pròxima cam-
panya de lliga, en què l’equip de 
Can Sant Joan jugarà a la Terce-
ra Catalana.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

L’equip va tancar la competició amb una derrota a la pista del Lloret per 7 gols a 3

FUTBOL SALA. PRIMERA B

El Mausa acaba tercer i resta 
pendent de possibles renúncies

> El Sta. María renova Sánchez a la banqueta
La directiva del Santa María, presidida per Francisco Romero, ha renovat 
l’entrenador José Luis Sánchez –a la dreta– qui tindrà de segon la tempo-
rada vinent Òscar Guerrero en substitució de Marc Rodríguez ‘Pitu’. D’altra 
banda, el club ha quedat eliminat a la segona ronda de la Copa Catalunya, 
després de perdre contra el júnior, de Primera Territorial, per 1-3 a la Ferre-
ria. El Santa María jugarà la pròxima campanya al Grup Sisè de la Tercera 
Catalana. A la foto, el tàndem ‘Pitu’ i Sánchez de la temporada actual | SA   
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La montcadenca Anna Villar, de 
l’Ayala Team, ha acabat en tercera 
posició a l’Open d’Espanya XCO 
de BTT, després de guanyar 
l’última prova de la competició, 
que va tenir lloc a Navaluenga 
(Ávila) el 12 de juny. Va ser una 
cursa molt dura, amb un circuit 
tècnic que tenia moltes pujades 
molt pronunciades. La corre-
dora també va pujar al més alt 
del podi a la cursa de Menorca 

i Huelva i va finalitzar en tercer 
lloc a la competició disputada a 
Madrid. Villar no va prendre 
part a la quarta prova, a Avilés 
(Astúries), perquè estava partici-
pant en una cursa internacional 
a Portugal. La seva absència li 
va costar el mallot de líder però, 
malgrat el contratemps, la co-
rredora montcadenca assegura 
que està “molt contenta amb 
el resultat final”. A partir d’ara, 
Villar se centrarà en la prepara-

ció per al Campionat d’Espanya 
que es disputarà a Madrid, el 
Campionat d’Europa que tindrà 
lloc a Eslovàquia i a la Copa del 
Món i al Campionat del Món, 
que es faran a Suïssa. L’objectiu 
de la ciclista que viu a Can Sant 
Joan és aconseguir els punts ne-
cessaris per ocupar una de les 
places de l’equip estatal per als 
Jocs Olímpics que es disputaran 
l’estiu vinent a la ciutat de Lon-
dres.

Pablo Camarero torna a Mont-
cada. La Salle ha contractat 
l’entrenador perquè dirigeixi la 
plantilla del primer equip a Pri-
mera Estatal. “És un tècnic que 
coneix la categoria –aquesta 
temporada ha entrenat el Gavà– i
els jugadors montcadencs de la 
seva anterior etapa al club”, ha 
manifestat el president, Josep Ma-
resma, qui ha anunciat que Pere 
Arbona serà el segon de Cama-
rero. A nivell de plantilla, encara 
no hi ha confirmat res, tot i que 
Maresma ha avançat que podrien 
incorporar un pivot, un porter i 
un extrem. La Salle començarà la 
pretemporada el 22 d’agost.

Homenatge. L’Ajuntament va ho-
menatjar el 2 de juny l’equip que 
ha aconseguit l’ascens a Primera 
Estatal. L’acte es va fer a la sala 
institucional de la Casa de la Vila 
amb la presència de tota la plan-
tilla, el cos tècnic, la directiva i 
alguns aficionats. “L’èxit que heu 
aconseguit no és fàcil, gràcies 
per fer-nos gaudir”, va dir el fins 
ara regidor d’Esports, Juan Parra 
(PSC). Per la seva banda, el pre-
sident va lloar l’esforç de tots per 
fer realitat el somni de l’ascens. 
“Aquest triomf servirà per do-
nar un nou impuls a l’handbol, 
un esport històric al municipi”,
va comentar Maresma, qui  va re-
marcar que “som el que som grà-

cies al planter”. El responsable 
del club també va elogiar “el gran 
artífex de tot això”, l’entrenador, 
Dídac de la Torre, qui va agrair 
el treball dels amics que ha trobat 
durant els tres anys que ha estat al 
capdavant de l’equip. D’altra ban-
da, l’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC), va destacar la importància 
d’aquest ascens i va animar el club 
i els jugadors a seguir treballant en 
la mateixa línia. “Per a la ciutat, 
és una gran alegria la fita his-
tòrica que heu aconseguit, estem 
molt contents i us desitgem mol-
ta sort en la nova etapa”. L’acte 
va finalitzar amb el lliurament al 
president per part de l’alcaldessa 
d’una ceràmica en què es repro-

dueix la notícia publicada a La Veu
sobre l’ascens a Primera. 

Femení. La Salle Iste va perdre la 
final de la Copa Federació contra 
el Mataró per 22 a 30 en un matx 
en què les montcadenques sempre 
van anar a remolc. La Salle no 

van estar gaire encertada cara a 
porteria i, en defensa, va cometre 
nombroses errades. A la segona 
part, La Salle Iste semblava que 
podria reaccionar, però un seguit 
d’exclusions –algunes molt dubto-
ses, segons la plantilla– van impe-
dir retallar diferències.

La Salle Iste femení perd la final de la Copa Federació contra el Mataró per 22 a 30

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL

Pablo Camarero serà el tècnic 
de La Salle de Primera Estatal

La directiva ha renovat el pivot Aitor Murúa i ha fitxat el també pivot Jorge Sotomayor

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine comença a perfilar 
l’equip de la pròxima campanya

Dídac de la Torre  i el president, Josep Maresma, recollint el guardó de mans de l’alcaldessa
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Anna Villar acaba en tercer lloc 
a l’Open d’Espanya XCO de BTT

CICLISME

Sílvia Alquézar  | Redacció 

La directiva del Valentine tre-
balla instensament aquests dies 
per enllestir l’equip que jugarà 
de nou a la Lliga EBA la pròxi-
ma temporada. En el moment 
de tancar aquesta edició, el pre-
sident, Luis Miguel Rodríguez, 
va anunciar que el pivot Aitor 
Murúa ha renovat amb el club 
montcadenc cara la propera 
campanya. 
D’altra banda, el Montcada ha 
reforçat el seu joc sota el tauler 
amb l’arribada del pivot Jorge 

Sotomayor, de 2 metres i 7 cen-
tímetres d’alçada que prové del 
Barberà, el mateix equip que el 
nou tècnic del Valentine, Ma-
rio del Campo. Rodríguez ha 
indicat que hi haurà més reno-
vacions i que s’incorporan nous 
jugadors per fer un bon paper 
a la categoria superior, assolida 
gràcies a un intercanvi de places 
amb el Barberà.

Clínic d’Aíto. L’exentrenador de 
diversos equips d’ACB i exse-
leccionador estatal Aíto García 

Reneses va fer un clínic per a en-
trenadors el 7 de juny al pavelló 
Miquel Poblet convidat pel Va-
lentine Montcada. El tècnic va 
centrar la seva sessió en la im-
portància de jugar en bloc i fer 
comprendre la repercussió que 
té una errada individual en el joc 
de conjunt. El clínic va aplegar 
una quarantena d’entrenadors 
de la comarca i l’equip sots-21 
del Valentine va participar en la 
classe per posar en pràctica les 
explicacions teòriques de Rene-
ses.El tècnic Aíto García durant el clínic per a entrenadors que va fer el 7 de juny al pavelló Miquel Poblet

S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

La corredora Anna Villar competint a la prova d’Ávila, on va acabar en primera posició
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Sílvia Alquézar  |  Redacció
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EXCURSIONISME

El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, orga-
nitza el 2 de juliol la sego-
na edició de la Marxa Vall 
de Cardós-Romànic a la 
claror, una prova dura de 
42 quilòmetres pel Pallars 
Sobirà amb un desnivell 
de 2.425 metres a recórrer 
en menys de 12 hores. Les 
inscripcions s’han de fer 
fins al 25 de juny al web de 
l’entitat –www.elcim.org– i .elcim.org.elcim.org

els socis a la botiga Vilar-
rasa Homes, al carrer Ma-
jor. D’altra banda, El Cim 
farà el dia 18 la segona eta-
pa del GR-92 entre el Port 
de la Selva i Cadaqués. A 
més, en el moment de tan-
car aquesta edició, l’entitat 
tenia previst fer el dia 16 
un acte d’homenatge als 25 
anys de caminada de Mas 
Rampinyo, que inclou una 
exposició fotogràfica i una 
projecció.

Les inscripcions acaben el pròxim 25 de juny

El Cim fa la II Marxa Vall 
de Cardós, al Pallars

> El Multiópticas A, quart a la Lliga
El Multiópticas Isis A Montcada ha acabat en quarta posi-
ció a la Lliga Nacional de korfbal, després de perdre la final 
de consolació contra el Vacarisses per 15 a 11. D’altra ban-
da, el Multiópticas Isis B –a la foto– s’ha proclamat campió 
de la Segona Divisió en guanyar la final contra l’IES Josep 
Lladonosa per 8 a 5 | SA   
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L’equip de veteranes de La 
Salle, creat aquesta tempo-
rada, s’ha proclamat cam-
pió de la Lliga Catalana 
després de guanyar a la fi-
nal el Castelldefels per 26 a 
25 amb un gol de falta a la 
pròrroga amb el cronòme-

tre ja exhaurit. Les montca-
denques van anar sempre 
per davant en el marcador 
tot i que, al final, el rival va 
neutralitzar la diferència. 
Al temps afegit, es va man-
tenir la igualtat fins al gol in 
extremis de les lasalianes. 

En acabar el matx, l’ale-
gria es va desbordar entre 
el conjunt local, tenint en 
compte que el rival era el 
favorit per obtenir el triomf 
i que, a la lliga regular, no 
havia perdut cap enfronta-
ment | SA

Les veteranes de La Salle guanyen la 
Lliga Catalana amb un gol ‘in extremis’ 

La plantilla de les veteranes de La Salle ha sorprés tothom en el primer any de la seva constitució
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EXCURSIONISME

El Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV) organitza el 
dia 18 una caminada noctur-
na per la Serralada de Mari-
na. El punt de partida serà 
el local de l’entitat –al carrer 
Bateria, 29-31– a les 23h. El 
recorregut és de 12 quilò-
metres i tindrà una durada 
d’unes 4 hores. La caminada 
passarà per diversos indrets 
com la Font de Tort, el Coll 
de Mòia, el camí de Can 

Franc, les Maleses, el torrent 
de Reixac, l’ermita romàni-
ca, el camí de Sant Pere i el 
turó de Mòia per finalitzar a 
la plaça Lluís Companys. El 
CEAV aconsella portar roba 
d’abric, una llanterna i algu-
na beguda per vèncer la son. 
A la caminada no hi haurà 
controls ni punts d’avitualla-controls ni punts d’avituallacontrols ni punts d’avitualla
ment i el recorregut no esta-ment i el recorregut no estament i el recorregut no esta
rà senyalitzat. L’organització 
demana el màxim respecte 
per l’entorn. 

La marxa començarà a les 23h al local de l’entitat

El CEAV organitza el 18 AA
una caminada nocturna
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L’equip cadet de l’AE 
Montserrat Miró ha que-
dat en primera posició a 
les finals de   Promoció de 
korfbal, disputades el 4 de 
juny a Lleida. Els mont-
cadencs van guanyar a la 
final l’SLKC de Terrassa 
per un contundent 11 a 1. 
Malgrat aquest resultat, la 
competició no va ser senzi-

lla per als montcadencs, que 
van necessitar el gol d’or 
per superar en semifinals 
el Guindàvols. El Miró es 
va emportar també l’honor 
de tenir a la seva plantilla 
els millors jugadors de la 
categoria:   Dani Fernández 
i Aida Rodríguez. D’altra 
banda, el conjunt preinfan-
til del Miró va guanyar un 
concurs de penals. 

L’atleta Abdelkabir Zaroual, 
de l’Hospitalet, va guanyar 
la cursa absoluta masculina 
a la sisena edició de la Mi-
lla Urbana de Montcada, 
disputada el 12 de juny a 
la rambla dels Països Cata-
lans amb motiu de la Festa 
Major. El primer classificat, 
que va liderar la prova en 
tot moment, va recórrer els 
1.609 metres en un temps de 
4 minuts i 22 segons, a tan 
sols un segon de batre el rè-
cord de la milla montcaden-
ca aconseguit per Moham-
med Benhambarka al 2008. 
En segona posició va quedar 
Juan Luis Ramón, amb un 
registre de 4 minuts i 25 
segons, mentre que Carles 
Cera, de la Joventut Atlètica 
Montcada ( JAM), va finalit-
zar el tercer amb una marca 
de 4 minuts i 28 segons.
Pel que fa a la cursa feme-
nina absoluta, Núria Puig, 
de l’FC Barcelona, va ser la 
primera a travessar la meta 

amb un temps de 5 minuts 
i 53 segons. A les categories 
inferiors, la JAM va aconse-
guir 4 podis més: els primers 
llocs de l’infantil Yeli Sagna i 
el júnior Oualid Nassiri i les 
segones posicions de l’infan-
til Joan Riera i de la júnior 
Paula Teruel. La cursa va 

comptar amb la participació 
d’uns 250 corredors.

Més triomfs. Els infantils 
Joan Riera i Yeli Sagna s’han 
proclamat campions de Ca-
talunya en pista a l’aire lliu-
re en les seves respectives 
modalitats. Riera va ser el 

primer classificat a la prova 
dels 600 metres llisos amb 
un temps d’1 minut, 40 se-
gons i 85 centèsimes i Sagna 
va entrar el primer als 1.000 
metres, amb un registre de 
2 minuts, 48 segons i 34 se-
gons. El campionat va tenir 
lloc l’11 de juny a Terrassa.

VI MILLA URBANA

Un dels participants més joves a la sisena edició de la Milla Urbana de Montcada, disputada el dia 12 a Montcada Nova

Sílvia Alquézar | Montcada Nova

Núria Puig, del Barça, va ser la guanyadora de la cursa absoluta femenina amb un temps de 5’53’’

Abdelkabir Zaroual es queda a un 
pas de batre el rècord de la prova
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Les propostes locals de la 
Festa de l’Esport –organit-
zada per la Diputació amb 
el suport dels ajuntaments 
i entitats– van tenir una 
bona acollida el cap de 
setmana del 4 i 5 de juny. 
L’escola El Viver de Can 
Sant Joan va celebrar la 
jornada esportiva, que va 
incloure partits de bàsquet 
i futbol sala, a més d’altres 

activitats més lúdiques. 
D’altra banda, Montcada 
Aqua va organitzar una 
sessió d’spinning i una 
altra d’aquagim que van 
aplegar nombroses perso-
nes. Pel que fa a la festa 
fi de temporada del CEB 
Can Sant Joan, la jornada 
també va ser un èxit amb 
la disputa de diversos par-
tits de bàsquet a càrrec dels 
equips del club.

Bona acollida de les 
tres propostes locals 

FESTA DE L’ESPORT

Sílvia Alquézar | Redacció

El CEB Can Sant Joan va tancar la temporada amb la disputa del torneig

S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O

Montcada Aqua va organitzar una sessió d’aquagim oberta a tothom
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Un dels partits de bàsquet disputats durant la jornada esportiva d’El Viver
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El cadet es proclama 
campió de Promoció

KORFBAL. AE M. MIRÓ

Sílvia Alquézar | Redacció

El club de gimnàstica de La 
Unió de Mas Rampinyo va 
fer el dia 5 al pavelló Mi-
quel Poblet l’exhibició fi de 
temporada a càrrec de les 
gimnastes de les diverses 
categories. A la foto, una 
gimnasta durant la seva 
actuació. L’entitat ha acon-
seguit en el tram últim de 
la campanya actual alguns 
trofeus més com la tercera 
posició d’Ana María Gómez 
en infantil cèrcol i el quart 

lloc de Laura Riera en ca-
det cèrcol al Campionat de 
l’Espiral. D’altra banda, La 
Unió també va aconseguir 
pujar al més alt del podi al 
Trofeu ASME de Barce-
lona, disputat el 5 de juny 
al matí. Henar Cuéllar va 
aconseguir la medalla d’or 
en cèrcol a la categoria cadet 
i, per conjunts, l’equip de 
Mas Rampinyo també va 
acabar en primera posició 
a les modalitats de cintes i 
cèrcols. 

La Unió exhibeix el 
seu nivell a l’afició

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada Aqua va organitzar una sessió d’aquagim oberta a tothom
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L’AE Elvira-La Salle ha posat 
el punt i final a la temporada 
amb la tradicional jornada 
lúdico i esportiva que va 
tenir lloc el dia 4 de juny a 
l’escola Elvira Cuyàs, a Mas 
Rampinyo. Es van disputar 
diversos partits de bàsquet i, 
a la nit, hi va haver un sopar 
que va incloure el reconeixe-
ment als jugadors i entrena-
dors de l’entitat | SA

L’Elvira-La Salle posa 
el punt i final al curs

BÀSQUET

Una jugada d’un dels partits disputats
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312a quinzena | Juny 2011 Esports

La patinadora montcaden-
ca Gemma Fernández, que 
competeix amb el club de 
Santa Coloma de Grame-
net, participarà al pròxim 
Campionat d’Espanya de 
patinatge artístic que tin-
drà lloc a Madrid l’1 i el 2 
de juliol. L’esportista local 
formarà part de la selecció 
catalana, composada per 
12 patinadores. Fernán-
dez ha quedat classificada 
aquesta temporada a la 
setena posició al Campio-
nat de Barcelona i al dotzè 
lloc al Campionat de Ca-
talunya.
La patinadora montca-
denca també ha aconse-
guit altres triomfs aquesta 
temporada. Fernández va 

obtenir la primera posició 
al Primer Trofeu Miquel 
Cabrera i va rebre un re-
coneixement a la gala dels 
millors esportistes de Santa 
Coloma que va organitzar 
l’ajuntament de la veïna 
localitat.

Sílvia Alquézar | Redacció

Gemma Fernández 
participarà a l’estatal

PATINATGE

El CD Montcada i l’EF 
Montcada han iniciat con-
verses per arribar a un pos-
sible acord de col·laboració 
entre ambdues entitats pel 
que fa a la categoria juve-
nil. El club verd té un equip 
que acaba d’aconseguir l’as-
cens a Preferent i l’Escola 
disposarà la temporada 
vinent de dos conjunts: un 
a Primera Divisió –que ha 
pujat aquesta temporada– i 
un altre de nova creació 
que jugarà a Segona Divi-
sió. Ambdós clubs han fet 
pública la seva voluntat de 
treballar per una entesa per-
què consideren que seria el 
millor per al futbol montca-
denc. Tot i que encara no hi 
ha cap acord tancat, la idea 
de l’EF Montcada i el CD 
Montcada és poder segellar 
un possible acord abans de 
l’estiu. Fonts d’ambdues 
entitats han comentat que 
la negociació es troba for-
ça avançada i que s’estant 
consultant els tràmits bu-
rocràtics amb la Federació 
Catalana de Futbol.

FUTBOL JUVENIL

Sílvia Alquézar | Redacció

Les dues entitats han iniciat converses per arribar a una entesa a la categoria més gran del planter

Possible acord de col·laboració 
entre el CD Montcada i l’Escola

> L’EF Montcada diu adéu a ‘una bona temporada’
L’EF Montcada tancarà el dia 18 la temporada 2010-11 amb el tradicional sopar a l’escola 
Elvira Cuyàs, al qual és prevista l’assistència de prop d’un miler de persones. El president, 
Manel Trias, ha fet una valoració molt positiva de la campanya en què cal destacar el meri-
tori ascens del conjunt juvenil a Primera Divisió. L’Escola va organitzar els dies 4 i 5 de juny 
el torneig que posa punt i final als partits d’aquesta temporada, que es van disputar a l’estadi 
de la Ferreria i al camp de futbol municipal de Can Sant Joan. La competició es va desen-
volupar sense cap problema i hi va haver una bona afluència de públic durant les dues 
jornades futbolístiques. La vintena de conjunts montcadencs d’entre totes les categories va 
jugar contra rivals d’arreu de Catalunya. Malgrat la fi de la campanya actual, la directiva ha 
començat a treballar per a la pròxima campanya que, com a novetat, el president ha avançat 
que hi haurà un juvenil més “a causa de la demanda, ja que pugen molts cadets” | SA   

BÀSQUET

3x3 a la plaça 
del Bosc per 
Festa Major

L’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure 
(IME), juntament amb 
la col·laboració del CEB 
Can Sant Joan, organitza 
el 21 de juny a la plaça del 
Bosc de Can Sant Joan el 
torneig de 3x3 de bàsquet 
al carrer (18h), la prime-
ra activitat inclosa dins 
les propostes esportives 
d’estiu. D’altra banda, el 
dia 27 començaran el Ca-
sal Esportiu d’Estiu i el 
campus de tecnificació de 
futbol Carles Rexach i, el 
20 de juny tindrà lloc la 
diada de tir amb arc, de 
19 a 21.30h, a la plaça de 
l’Església, organitzada per 
l’IME i el club Can Piqué.

“Els porters el demana-
rien per a Reis”. Així va 
definir el presentador del 
programa ‘Futbol cracks’ 
d’Interconomía, Josep Pe-
drerol, el defensa central 
destre Víctor Carrillo, un 
jove montcadenc de 18 
anys que aspira a guanyar 
el programa, una mena de 
‘reality show’ dedicat al 
món del futbol, que dins 
l’equip d’entrenadors i 
preparadors –a més de ser 
membres del jurat– compta 
amb l’exfutbolista francès 
del Real Madrid Zinedine 
Zidane, l’uruguaià Enzo 
Francescoli i l’exblaugrana 
Francisco ‘Lobo’ Carrasco, 
aquest últim com a director 
de l’acadèmia. Precisament, 

Carrasco va assistir al càs-
ting que el 15 de maig va 
acollir l’estadi de la Ferre-
ria, gràcies a l’organització 
de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), 
on van fer les proves els 

aspirants de Barcelona. 
D’aquí va sortir el nom de 
Víctor Carrillo, qui el 29 de 
maig, durant la presentació 
del programa, va explicar 
davant les càmeres que 
estava molt il·lusionat per 
ser un dels seleccionats i 
que “quan em van trucar 
no m’ho creia perquè els 
meus amics m’havien 
fet ja moltes bromes”. El 
montcadenc juga a futbol 
des de ben petit, alternant 
aquesta pràctica amb el 
futbol sala. Ha format part 
de l’EF Montcada i també 
al Marfil Santa Coloma, 
però actualment jugava en 
un equip de futbol 7 de ‘pa-
txanga’ de Barcelona. Més 
informació al web del pro-
grama www.crackstv.com 

Silvia Díaz | Montcada

El montcadenc Víctor Carrillo, 
seleccionat com a futur crack

FUTBOL

El montcadenc Víctor Carrillo
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La patinadora Gemma FernándezP
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> La UE Montcada, a la Festa Major
La Unió d’Escacs 
Montcada també va 
participar, un any 
més, a la Festa Major 
de Montcada amb 
l’organització d’un 
torneig de partides 
ràpides adreçades 
a les categories es-
colars i d’adults. La 
competició, que es va fer el dia 5 al matí, va comptar amb la 
participació d’una vintena de jugadors, la majoria de Mont-
cada, tot i que també hi havia d’altres localitats com Ripollet. 
Les partides es van disputar al carrer Bogatell. A la foto, uns 
infants jugant una de les partides | SA

> Rafa González, tècnic del juvenil verd  
El montcadenc Rafa Gon-
zález tornarà a entrenar un 
equip de Montcada. El tèc-
nic local dirigirà a partir de la 
temporada vinent el conjunt 
juvenil del CD Montcada, que 
recentment ha assolit un me-
ritori ascens a Preferent, una 
categoria en què mai ha estat 
un equip juvenil de la localitat. 
L’objectiu de la pròxima temporada és seguir formant els joves ju-
gadors perquè puguin donar el salt al bloc de Primera Catalana. 
A la foto, González amb el president, Modesto ‘Tato’ Sanchís | SA  
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> La Trijam comença a funcionar
La secció de triatló de la Jo-
ventut Atlètica Montcada, 
la Trijam, ha començat a 
funcionar amb l’objectiu de 
tenir-ho tot a punt cara la 
pròxima temporada. De mo-
ment, ja hi ha interessades 
al voltant d’una quarantena 
de persones que faran en-
trenaments específics per 
preparar-se per a les diferents competicions catalanes. A la 
foto, tres dels impulsors de la iniciativa | SA
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