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FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
es retroba amb 
el triomf al camp 
del Can Deu

L’equip femení de l’Escola de 
Futbol Montcada va guanyar 
al camp del Can Deu de Saba-
dell, el setè classificat del Grup 
Segon de Primera Divisió, per 
2 gols a 5. Les montcadenques 
van dominar tot el partit, mal-
grat les males condicions del 
camp de terra a causa de la 
pluja caiguda el dia anterior. 
La plantilla va jugar molt mo-
tivades i va dedicar la victòria 
a l’exportera Yolanda, que va 
patir una greu lesió a la cara 
en el darrer matx jugat contra 
el Can Deu a la primera vol-
ta al camp municipal de Can 
Sant Joan. Després d’aquesta 
jornada, les noies d’Antonio 
Moya continuen a la vuitena 
posició amb 27 punts, a només 
3 de l’equip que té mes a prop 
a la part superior de la taula. El 
pròxim rival de les locals és el 
Santpedor, el segon, a casa.

L’equip és al vuitè lloc amb 27 punts
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La falta de concentració defensi-
va i la precipitació van condem-
nar el Sant Joan al partit corres-
ponent a la jornada 24, disputat 
el 13 de març al camp municipal 
del barri. Els homes d’Osvaldo 
Leboso van caure derrotats per 
2-3 contra el Montmeló, el vuitè 
amb 38 punts, en un matx en què 
el tècnic local va criticar l’actitud 
de la plantilla. L’entrenador con-
sidera que la conducta respon a 
la baixa intensitat dels dos da-la baixa intensitat dels dos dala baixa intensitat dels dos da
rrers entrenaments, que es va 
traduir en nerviosisme i falta de 
coordinació. 

Dures crítiques. “Si no s’entrena 
intensament, després no es pot 
esperar un bon rendiment a la 
competició”, va indicar Leboso, 
qui confia que els jugadors assu-
meixin més compromís a l’hora 
d’assistir als entrenaments. “Es-
tem molt per sota dels resultats 
que pot donar aquest equip 
si treballés a fons”, va afegir el 
tècnic, molt decebut pel desenvo-
lupament del partit. La derrota 
posa fi a una trajectòria positiva 
resultats del Sant Joan, que feia 
cinc jornades que no perdia. Els 
locals són al dotzè lloc amb 29 
punts, a un del descens compen-
sat i a dos del novè classificat, un 
fet que evidencia la igualat que 
existeix al Grup Novè de Segona 
Territorial. 

Laura Grau | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Les errades defensives i les presses 
posen fi a la ratxa positiva de La Unió
El Sant Joan va perdre contra el Montmeló per 2-3 en un matx on el tècnic va criticar l’actitud de la plantilla

El Sant Joan va perdre contra el Montmeló per 2-3 en un matx en què el tècnic, Osvaldo Leboso, va criticar l’actitud dels jugadors locals

El Santa María continua ferm al capdavant del Grup 17 de Tercera Territorial

La UD Santa María segueix fort a la 
primera posició al Grup Dissetè de 
Tercera Territorial, amb 53 punts i 
un avantatge respecte el segon, el 
Chacarita, de 4 punts. El conjunt 
de Terra Nostra, que no jugava des 
del 19 de febrer per diverses jorna-
des de descans, va superar el Clot 
Atlètic, el cuer, per un contundent 
0-6. Després d’una primera part 
avorrida, amb poques ocasions de 
gol per part d’ambdós equips, la 

segona part va esdevenir un festi-
val de gols, dos de penal i la resta 
fruit de bones jugades, una de les 
quals –amb només cinc passis de 
pilota–  va ser aplaudida, fins i tot, 
pels contrincants, segons va expli-
car el tècnic, José Luis Sánchez. A 
la pròxima jornada, el Santa María 
rebrà la visita del Singuerlín, situat 
a la meitat de la classificació i, en 
principi, “un rival assequible”, en 
opinió de l’entrenador | LG 

GIMNÀSTICA RÍTMICA
El pavelló Miquel Poblet 
va acollir el 12 de març 
el Campionat Comarcal

ATLETISME
L’atleta de la JAM Carles Cera ha 

guanyat la medalla de bronze al 

Campionat de Catalunya en pista

PÀG. 30 PÀG. 29

El Santa María és primer amb 53 punts
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Els verds van perdre al camp del Vilassar (2-0) i van empatar a zero contra el Peralada 

El CD Montcada va sumar con-
tra el Peralada (0-0) a l’estadi 
de la Ferreria el novè empat 
d’aquesta temporada a Primera 
Catalana. Els verds van fer un 
bon paper, tot i jugar des del mi-
nut 25 amb un home menys per 
l’expulsió de Paco Tamudo. Les 
intenses defenses d’ambdós con-
junts van evitar que el marcador 
s’estrenés. El tècnic local, Iván 
Rodríguez, es va mostrar satisfet 
amb l’esforç de la plantilla.
Una setmana abans, el Montca-
da va perdre a Vilassar de Mar 
per 2-0, en un matx en què un 
gol primerenc dels locals va fer 
anar a remolc els verds, que no 

van ser capaços d’agafar la mida 
del partit. Al quart d’hora del se-
gon temps, el Montcada va rebre 
el segon gol, que ja va sentenciar 
el matx. Els montcadencs van 
buscar la reacció abocant-se a 
l’atac, però no van obtenir cap 
recompensa. “Vam cometre 
alguns errors, els dos gols els 
vam regalar”, va indicar el ju-
gador Norbert Sánchez, qui va 
reconèixer que l’actitud de la 
plantilla va ser bona però sense 
sort cara a porteria.
En el pròxim matx, el 20 de 
març, el Montcada rebrà la visita 
del Tàrrega, el tercer classificat 
amb 54 punts. Els montcadencs, 
amb dues jornades consecutives 

a l’estadi, tenien moltes esperan-
ces de poder obtenir dos resul-
tats positius “per estar tran-
quils a la taula”, opina Sánchez. 
En el primer assalt, els verds no 
van poder sumar els tres punts, 
però en el segon esperen donar 
la sorpresa i vèncer un dels blocs 
capdavanters de la categoria. 
No serà fàcil perquè el tècnic 
no podrà disposar de Tamudo, 
que complirà el partit de sanció 
per la targeta vermella que va 
veure contra el Peralada, i de 
Sergio, que es perdrà el matx 
per acumulació de cinc targetes 
grogues. “Tot i així, seguirem 
lluitant per la permanència”,
ha indicat Rodríguez.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada suma dos nous 
resultats negatius a la lliga

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’FS Mausa va guanyar a la 
pista del Can Massuet per 4-5 
en un partit molt igualat quant 
a forces i pressió. A dos mi-
nuts per al final, els montca-
dencs van aconseguir el gol de 
la victòria que manté vius els 
homes de Juan Antonio Jaro 
en la lluita per l’ascens de ca-
tegoria al Grup Primer de Pri-
mera Estatal B. El partit va ser 
d’infart i l’emoció es va mante-
nir fins pràcticament els últims 
instants. Ambdós conjunts 
podrien haver sumat un punt 
cadascú, si el porter del Mausa 
Jordi no hagués aturat una fal-
ta de doble penal xiulada per 

l’àrbitre a manca de set segons 
per a l’acabament del partit. 

La classificació. Després de la 
dinovena jornada, tot continua 
igual a les primeres posicions, 
ja que tant el Rapid Santa Co-
loma, el segon classificat, com 
l’Arenys de Munt, el líder, tam-
bé van guanyar els seus respec-
tius rivals. Per tant, el conjunt 
del Maresme suma 44 punts, 
a 4 d’avantatge del segon i a 
5 dels montcadencs. “És una 
categoria molt igualada, tot 
es decidirà al final”, opina 
el jugador Mario Litrán, qui 
ha recordat que per darrera 
de la taula també estan forts 

altres conjunts com el Lloret 
(37 punts), el Montsant (35) 
i el Vall de Tenes (34). A les 
pròximes jornades, el Mausa 
s’enfrontarà a rivals de la part 
baixa de la classificació com 
el Canet Barri Besòs –el pro-
per visitant al pavelló Miquel 
Poblet, el dia 19– i el Mataró, 
però a l’abril s’haurà de veure 
les cares als dos primers classi-
ficats. Precisament a la primera 
volta, el Mausa va viure una 
ratxa negativa de resultats co-
incidint amb el calendari que 
ha d’afrontar durant les pròxi-
mes setmanes. L’equip espera 
no repetir errors per seguir ten-
int opcions d’ascens.

El Mausa obté una victòria clau 
per no perdre el tren de l’ascens

FUTBOL SALA

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El davanter Paco Tamudo va ser expulsat al minut 25 en el partit contra el Peralada
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El jugador del Mausa Mario Litrán controla l’esfèric en un partit al pavelló Miquel Poblet
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La Salle Iste perd amb l’OAR Gràcia (22-21) un partit marcat per les decisions arbitrals

La Salle masculí no falla. Els ho-
mes de Dídac de la Torre conti-
nuen a la segona posició a la Lliga 
Catalana amb 31 punts, a tan sols 
un del líder, el Banyoles, i a un 
d’avantatge respecte el tercer, el 
Sant Quirze. Els locals, que lluiten 
per ocupar una de les dues places 
que donen accés a la fase d’ascens 
a Primera Estatal, han sumat dues 
noves victòries a la competició. Els 
montcadencs van obtenir un me-
ritori triomf a la pista del primer 

classificat per 22 a 27 en un matx 
en què La Salle va ratllar la perfec-
ció, segons va destacar el mateix 
tècnic, qui va lloar el gran partit 
dels seus jugadors. D’altra banda, 
una setmana més tard, l’equip va 
aprovar amb nota una assignatura 
pendent a les últimes tres tempora-
des: guanyar La Salle Bonanova, 
a qui es va imposar per 30 a 27. 
“No volem baixar la guàrdia”,
ha indicat el capità, Xavi Benítez.
D’altra banda, La Salle Iste ha 
baixat a la tercera posició al Grup 

B de la Primera Catalana després 
d’haver perdut a les dues últimes 
jornades contra els dos primers 
classificats. El dia 13, les noies 
d’Esperanza Hoyos van caure de-
rrotades davant l’OAR Gràcia de 
Sabadell, el líder, per 22 a 21, en 
un matx en què la plantilla local 
va criticar l’actuació arbitral per-
què considera que va perjudicar 
els interessos montcadencs. Al da-
rrer matx jugat a  casa, La Salle va 
perdre contra el Cornellà, el segon 
classificat, per 21 a 28.  

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL

La Salle masculí no defalleix en 
la lluita per jugar la fase d’ascens

El tècnic, Boris Balibrea, ha criticat l’actitud de la plantilla en els darrers enfrontaments 

El Valentine s’ha consolidat a la 
part còmoda de la classificació 
al Grup Segon de la Copa Cata-
lunya, ja que es troba a la sisena 
posició amb 13 triomfs i 10 derro-
tes, empatat amb el Minguella i el 
Sant Josep de Girona B. Els clubs 
capdavanters –Montgat (17 vic-
tòries), Sant Josep de Badalona i 
Santa Coloma (16 triomfs)– han 
obert ja una escletxa important 
que deixa més perfilat quins se-
ran els equips que lluitaran per 
l’ascens de categoria. Per la part 
de sota, el Montcada disposa 
d’una victòria d’avantatge sobre 
el setè, l’Argentona, i de dues 

respecte els altres immediats per-
seguidors que constitueixen un 
grup de cinc conjunts amb 11 
triomfs i 12 derrotes.

Últims resultats. Poques coses se 
li poden retreure al Valentine 
més enllà de la derrota a la pista 
del Sant Josep de Badalona, on 
va caure per 80 a 67. Uns cinc 
primers minuts dolents van con-
demnar els homes de Balibrea 
que no van poder culminar la 
reacció, tot i empatar el segon 
quart i guanyar el tercer. Al final, 
el Montcada es va col·locar a 4 
punts, però els nervis, les faltes a 
causa de la intensitat defensiva i 

els llançaments de tirs lliures van 
confirmar la victòria del Sant Jo-
sep. 
Pel que fa al matx jugat el dia 13 al 
pavelló Miquel Poblet, el Valenti-
ne va vèncer el Premià, el cuer de 
la taula, per 73-76. Per al tècnic, 
va ser un triomf agredolç perquè 
“després de fer una primera 
part seriosa, amb 20 punts de 
marge, a la segona part l’equip 
va perdre la concentració, de-
mostrant una actitud confor-
mista i poc ambiciosa, que ens 
va fer patir molt”. L’entrenador 
atribueix aquest comportament 
a una setmana d’entrenaments 
fluixos.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine es consolida a la 
part còmoda de la classificació
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La Salle manté intactes les opcions de jugar el play-off d’ascens a Primera Estatal

La Unió Escacs Montcada va 
aconseguir a la setena ronda 
una victòria important al pa-
velló Miquel Poblet per 6-4 
davant l’Escola d’Escacs Bar-
celona, un rival directe que 
portava els mateixos punts que 
els montcadencs fins al dia de 
l’enfrontament. Amb aquest 
triomf, el Montcada es col·loca 
en una posició còmoda per as-
pirar a mantenir la categoria de 
la Divisió d’Honor al Campio-
nat de Catalunya per equips, 
amb 3 partits guanyats, tres 
perduts i un empatat. A la jor-
nada anterior, el Montcada va 
perdre contra el Barberà per 6 
a 4. El partit va començar molt 
igualat, però al final va acabar 
decantant-se cap als barbe-
rencs. El dia 19, el Montcada 
visitarà el local del Terrassa, un 
altre rival directe ja que es tro-

ba al vuitè lloc de la taula amb 
3 punts, mentre que els locals 
són a la setena posició de la 
màxima categoria amb 3’5. 

Altres equips. Pel que fa a la 
resta d’equips de la UE Mont-
cada, el més important de la 
setena ronda va ser la victòria 
del conjunt B –a Primera Pro-
vincial– davant del fins llavors 
líder, l’Ideal Clavé B, a qui va 
superar per 5’5 a 2’5. “Ara 
dependem de nosaltres ma-
teixos per pujar de catego-
ria”, ha indicat el jugador Eu-
genio Romero.
A Tercera Provincial, el Mont-
cada E –al Grup Tercer– va per-
dre contra La Lira D per 0-4. 
El conjunt D va fer taules (2-2) 
contra el Barad B a domicili al 
Grup Sisè. Respecte al Montca-
da C, no va jugar perquè tenia 
jornada de descans.

La UE Montcada dóna un 
pas cap a la permanència 

ESCACS. CAMPIONAT DE CATALUNYA

Sílvia Alquézar  | Redacció 
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La UE Montcada (a la dreta) enfrontant-se a l’Escola Barcelona al pavelló Miquel Poblet

La montcadenca va vèncer a Banyoles en un circuit en què el fang va ser el protagonista

La corredora montcadenca Anna 
Villar, de l’equip Ayala Team, 
no podia començar la tempora-
da de millor manera. La ciclista 
de Can Sant Joan va vèncer a 
Banyoles a la primera prova del 
Gran Premi Massi-Copa Catala-
na Internacional, disputat el 13 
de març en un circuit de 9 quilò-
metres –al qual havien de donar 
4 voltes– en  què el fang va ser 
el protagonista a causa de les in-

tenses pluges caigudes la jorna-
da anterior. Malgrat tot, Villar 
va fer una cursa excepcional, 
dominant-la des del primer mo-
ment. La ciclista local va invertir 
un temps d’una hora, 40 minuts 
i 59 segons. “He tingut bones 
sensacions, espero seguir amb 
aquesta línia de treball i anar 
millorant progressivament, so-
bretot cara les Copes del Món 
que comencen a l’abril”, ha dit 
la ciclista de BTT.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BTT. GRAN PREMI MASSI-COPA CATALANA INTERNACIONAL

La ciclista Anna Villar debuta a 
la temporada amb una victòria 

Villar, al centre, al primer podi de la temporada
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Sílvia Alquézar | Redacció

CICLISME

La Volta Ciclista a Cata-
lunya, que enguany com-
pleix cent anys, passarà 
per Montcada el dia 26. La 
prova, que es disputarà del 
21 al 27 de març, arribarà 
a la ciutat en la penúltima 
etapa, de 184 quilòmetres, 
que començarà a Tarrago-
na i acabarà a Mollet. Els 
ciclistes entraran al muni-
cipi per Can Sant Joan des 
de la C-17, passaran pel 

carrer Bifurcació, enfilaran 
per sobre del pont sobre la 
línia de França per agafar 
l’avinguda de la Ribera 
fins al pont que creua el 
riu Besòs cap a la carretera 
de La Roca en sentit Sant 
Fost. Segons l’organitza-
ció, els ciclistes travessaran 
Montcada a partir de les 
16.30h. La Volta comptarà 
amb una participació de 
luxe encapçalada per Al-
berto Contador.

La sisena etapa arribarà a la ciutat cap a les 16.30h

La Volta Ciclista passa 
per Montcada el dia 26  

> El Lee Young, rei del 
taekwondo a Catalunya
El Club Lee Young ha sumat vuit medalles 
d’or, 6 de plata i 6 de bronze al Campio-
nat de Catalunya de taekwondo en tècni-
ca, disputat el 6 de març a Barcelona. Cal 
destacar les primeres posicions de Vanesa 
León, Alberto Jo Lee i Diego Carrillo en in-
dividual. Per grups, el Lee Young va vèncer 
en parelles de 14 a 35 anys i de més de 36 
anys, en trios femení i masculí de 14 a 35 
anys i el trio masculí de més de 36 anys. El 
club participarà al Campionat estatal el 16 
d’abril a Còrdova | SA   
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ATLETISME. CAMPIONAT DE CATALUNYA

Carles Cera, de la Joventut 
Atlètica Montcada, ha gua-
nyat la medalla de bronze 
a la prova dels 3.000 me-
tres llisos al Campionat de 
Catalunya en pista cober-
ta, disputat el 13 de març 
a Sabadell. El corredor 
local, que va fer un temps 
de 8 minuts i 40 segons, 
no partia com un dels fa-
vorits per pujar al podi ja 
que enguany no havia fet 

la marca mínima. L’atleta, 
que va anar al darrera als 
dos primers quilòmetres, 
va decidir fer un canvi de 
ritme a l’últim tram, en-
trant a la meta en tercer 
lloc. “Estic molt content 
perquè jo aspirava a no 
ser doblat i m’he endut el 
metall”, ha explicat Cera, 
qui s’ha mostrat molt con-
tent amb el primer guardó 
absolut de la seva carrera 
esportiva.

Aquesta és la primera medalla absoluta de l’atleta

Carles Cera, bronze als 
3.000 llisos en pista

Sílvia Alquézar | Redacció

Carles Cera, tercer per la dreta, amb la medalla de bronze al Campionat català
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KORFBAL   

El Multiòpticas Isis A va 
aconseguir el 13 de març 
una victòria important 
contra el CK Badalona per 
15 a 11 que li permet con-
tinuar a la tercera posició 
de la Lliga Nacional amb 
13 punts, a 3 d’avantatge 
respecte el segon classificat, 
el CEVG, el pròxim rival, 
que ha disputat un partit 
menys. El conjunt local va 
fer un bon partit conscient 
que era vital sumar els dos 
punts en joc per seguir as-
pirant a la classificació per 

al play-off pel títol. D’altra 
banda, el Multiópticas Isis 
B va superar sense cap pro-
blema l’UKSA per 12-2. 

El Multiópticas es manté 
tercer a la Lliga Nacional

Una jugada del partit amb el Badalona
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El Club de La Unió de 
Mas Rampinyo va fer un 
bon paper al Campionat 
Comarcal individual de 
gimnàstica rítmica en les 
categories d’iniciació i de 
promoció, disputat el 12 
de març al pavelló Miquel 
Poblet. La competició va 
comptar amb la partici-
pació d’una seixantena de 
gimnastes de la demarca-
ció del Consell Esportiu 
del Vallès Sud, organitza-
dor de l’esdeveniment en 
col·laboració amb l’entitat 
montcadenca i l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re. Les noies de La Unió, 
al voltant d’una quinzena, 
van aconseguir un total de 
vuit medalles. 

Resultats locals. En inicia-
ció –que totes les partici-
pants fan mans lliures–, la 
benjamí Paula Serrano va 
ser primera i la seva com-
panya Andrea Granero va 
acabar en tercer lloc. En 

aleví, Laura Martínez va 
finalitzar en segona posició 
i Irene Crespo, en tercera. 
En infantil, Yaiza Rodrí-
guez va guanyar la plata. 
Pel que fa a les categories 
de promoció, Tania Palo-
mino va pujar al més alt 
del podi en mans lliures, 
mentre que la cadet-juvenil 
Claudia Hurtado va ser 
tercera en cèrcol. “Estem 
contents dels resultats i 
del desenvolupament del 
campionat”, ha dit l’entre-
nadora de La Unió, Pilar 
Cañero. El Campionat 
Comarcal per equips es 
disputarà el pròxim 20 de 
març a Cerdanyola. 
D’altra banda, el club 
montcadenc va participar 
el dia 13 a una competició 
a Badalona, on els resul-
tats més destacats van ser 
la primera posició de la ca-
det-juvenil Henar Cuéllar 
en la modalitat de cèrcol 
i el tercer lloc de Claudia 
Hurtado en la mateixa 
prova i categoria.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Una de les gimnastes participants al Comarcal fent l’exercici de cèrcol

Sílvia Alquézar | Redacció

El torneig es va disputar el 12 de març al pavelló Miquel Poblet amb la participació de 65 nenes

La Unió aconsegueix vuit medalles 
al Campionat Comarcal individual

L’infantil Joan Riera, de la 
Joventut Atlètica Montca-
da (JAM), s’ha proclamat 
campió de Catalunya a la 
cursa dels 600 metres lli-
sos, disputada a Sabadell 
el 12 de març. El corredor 
local va batre el rècord del 
campionat amb un temps 
d’un minut, 41 segons i 65 
centèsimes. El també infan-
til Yeli Sagna va aconseguir 
el guardó de plata a la pro-
va dels 2.000 metres, amb 
un registre de 6 minuts, 34 
segons i 4 centèsimes. Per 
equips, el conjunt femení 

de la JAM format per Alba 
Maya, Paula Teruel, Sara 
Zamarreño i Aida Ariza– va 
quedar primer a la prova de 
4 x 5.000 en ruta, disputada 
a Palafrugell el dia 13.

Joan Riera, campió de 
Catalunya als 600 m.

ATLETISME. PISTA COBERTA

Sílvia Alquézar | Redacció

Sagna i Riera amb les medalles

Gairebé 200 alumnes de 
l’escola Elvira Cuyàs de 
Mas Rampinyo practica al-
guna de les variades activi-
tats extraescolars que oferta 
l’AMPA del centre. A banda 
dels esports més clàssics com 
el futbol sala i el bàsquet, el 
col·legi també ofereix la pos-
sibilitat de fer karate amb el 
Club Shi-kan i dansa amb 
l’Escola Eva Nieto. L’Elvira 
també té diversos grups de  
la psicomotricitat i el mul-
tiesport que es promouen 
des de l’IME.  
Però, una altra de les propos-
tes que té una bona acollida 
és el patinatge, que les nenes 
inscrites participen enguany 
per  primer cop a les compe-

ticions del Consell Escolar de 
Barcelona. Precisament dues 
d’elles –la prebenjamí Judith 
Iglesias i la benjamí Carla 
Martín– s’han classificat per 

a la final territorial. Una altra 
de les novetats d’aquest curs 
és que l’AMPA ha organitzat 
unes sessions de multiesport 
per a infants de P4 i P5. A 

més, el col·legi també ofereix 
classes d’aerobic per a les 
mares a un preu mòdic a la 
mateixa hora que els nens 
fan esport. 

ESPORT ESCOLAR

Sílvia Alquézar | Redacció

L’AMPA també oferta aerobic per a pares i mares a la mateixa hora que les activitats dels infants

Prop de 200 alumnes fan activitats 
extraescolars a l’Elvira Cuyàs

Grup dels nens de P-4 i P-5 de l’escola Elvira Cuyàs, de Mas Rampinyo, que fan multiesport en horari extraescolar
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“Els infants s’ho han 
passat bé, han fet esport 
i han jugat molt”, explica 
Teresa Alcón, una de les 
monitores del Casal Es-
portiu amb motiu de la Se-
tmana blanca que l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME)  ha organitzat del 
7 al 13 de març. Les acti-
vitats es van fer al pavelló 
Miquel Poblet i a la piscina 
de Montcada Aqua, on els 
més grans van fer aqua-

gym i els més petits es van 
divertir amb jocs d’aigua. 
Els participants, al vol-
tant d’una trentena amb 
edats compreses entre els 
3 i els 12 anys, van tenir 
l’oportunitat de fer diver-
ses activitats esportives 
com psicomotricitat, bàs-
quet, futbol sala, handbol 
i un primer apropament 
al karate i el hip-hop. El 
primer dia, els inscrits van 
fer una excursió al Museu 
Olímpic de Barcelona.

Una trentena d’infants 
gaudeix del Casal 

SETMANA BLANCA

Sílvia Alquézar | Redacció

Els més petits fent una de les activitats al Casal Esportiu de la Setmana Blanca
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L’EN Montcada va acon-
seguir bons resultats a la 
tercera jornada del Campi-
onat Comarcal de natació, 
disputada a Cerdanyola. 
El club local va sumar 6 
triomfs, 4 segons llocs i 5 
terceres posicions. Cal des-
tacar que el benjamí Marc 

Grau, la infantil Eva Coy 
i el cadet Léster Escrigas 
van ser els primers classifi-
cats de la seva categoria en 
les dues modalitats que es 
van nedar, papallona i lliu-
res. En relleus, l’EN Mont-
cada també va quedar en 
primera posició en cadet i 
en benjamí. 

L’EN Montcada obté 
15 podis a Cerdanyola

NATACIÓ. CAMPIONAT COMARCAL

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip sots-21 masculí 
del Valentine està fent una 
bona temporada. Després 
de 23 jornades de lliga, els 
nois de Pere Solasegalès es 
troben a la tercera posició 
al Grup Segon del Nivell 
A-1. El conjunt montca-
denc ha sumat un total de 
18 victòries i 5 derrotes. El 
sots-21 masculí va vèncer 
el Gavà al darrer matx ju-
gat a casa per un clar 73 
a 56 i, una setmana abans, 
va guanyar el Dosa a do-
micili per 60 a 68. 
D’altra banda, l’equip sots-
21 femení va aconseguir 
a la pista de l’Escolapis 
Sarrià el tercer triomf a 
la lliga, en guanyar per 

37 a 46. Les locals són a 
l’antepenúltim lloc amb 3 
triomfs i 18 derrotes al Ni-
vell A Grup Primer.

El sots-21 masculí 
es troba al tercer lloc

BÀSQUET. VALENTINE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip prebenjamí de l’FS 
Mausa segueix aprenent 
ràpid i, sobretot, s’ho passa 
molt divertit practicant fut-
bol sala. Així ho ha indicat 
el seu entrenador, Ismael 
Romero, qui ha indicat 
que els jugadors han fet 
un gran canvi i han après 
molt. “Al principi, anaven 
una mica perduts, però 
ara s’han centrat i han fet 

una evolució molt positi-
va”, explica l’entrenador, 
qui afirma que l’objectiu 
fins al final de temporada 
és que els petits continuïn 
passant-s’ho bé. “També 
m’agradaria que apren-
guessin a respectar sem-
pre al rival i als seus com-
panys d’equip”, comenta 
Romero. El prebenjamí 
ha tingut dues jornades de 
descans consecutives.

L’equip prebenjamí es 
diverteix amb el futbol

FUTBOL SALA. FS MAUSA

Sílvia Alquézar | Redacció
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Els més petits del Mausa aprenen ràpidament a jugar a futbol sala 

El juvenil es juga l’ascens amb 
el Sant Celoni el dia 19 a casa

L’equip juvenil de l’EF 
Montcada té el dia 19 un 
partit molt important cara 
a aconseguir l’ascens a 
Primera Divisió. Els nois 
de Manolo Jiménez re-
bran la visita de la Peña 
Barcelonista de Sant Ce-
loni, que encapçala la 
classificació del Grup 25 
de Segona Divisió amb 
40 punts i 16 partits, men-
tre que els montcadencs 
són al segon lloc amb 37 
punts i 14 matxs disputats. 
L’enfrontament tindrà lloc 
a l’estadi de la Ferreria a 
les 16h. 

Grades plenes. La planti-
lla, conscient de la impor-
tància de la victòria, ha fet 
una crida a l’afició perquè 
doni suport als jugadors. 
“Els nois estan molt mo-
tivats, serà un matx difí-

cil i, per això, necessiten 
l’ajut dels seguidors”, ha 
indicat el delegat del ju-
venil, Eusebi de Miguel, 
qui confia que els joves no 
surtin nerviosos i puguin 
desenvolupar el joc habi-
tual durant aquesta tem-
porada, en què només han 
perdut un partit que va 

ser precisament al camp 
del Sant Celoni a la prime-
ra volta de la lliga. L’EF 
Montcada porta un mes 
sense competició oficial 
perquè ha tingut un parell 
de jornades de descans i el 
darrer matx a Cardedeu, 
el dia 12, es va suspendre 
per la intensa pluja.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

La plantilla espera rebre el suport de l’afició per superar aquest rival directe 

El conjunt benjamí de 
futbol sala de l’Elvira-La 
Salle està fent una gran 
temporada. Els petits són 
els primers classificats del 
Grup Primer de la lliga, 
amb 44 punts. L’equip lo-
cal ha sumat dues noves 
victòries a les dues últi-
mes jornades disputades. 
Els montcadencs van su-
perar l’Acció Sant Martí 
–l’antepenúltim– per 2 a 6 
i, una setmana abans, van 
vèncer el Col·legi Santo 
Ángel per 4-3. El benjamí 
del club de Mas Rampinyo 
només ha perdut un matx 
aquesta temporada i va ser 
fora de casa. A Montcada, 
els petits han guanyat tots 
els matxs disputats  | SA

FUTBOL SALA

El benjamí 
de l’Elvira és 
líder destacat
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L’equip júnior de korfbal 
de l’Associació Esportiva 
Montserrat Miró està fent 
una gran progressió. El 
conjunt montcadenc està 
format per jugadors cadets 
amb experiència i altres en 
edat júnior que no havien 
jugat mai a aquest esport. 
El treball de la plantilla i el 
cos tècnic està sent intens 
i difícil per conjuntar tots 

els components i adquirir 
els coneixements més bà-
sics, però ja ha començat a 
donar els primers fruits. El 
conjunt local va aconseguir 
el 13 de març a la desena 
jornada el seu primer punt 
a la lliga després d’empa-
tar a 8 punts contra el CK 
Badalona, l’antepenúltim 
classificat amb 7 punts. Els 
montcadencs són els cuers 
amb 1 punt.

El júnior guanya el 
primer punt a la lliga

KORFBAL. AE MONTSERRAT MIRÓ 

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior de l’AE Montserrat Miró ha aconseguit sumar el primer punt

El director de l’Escola del 
CH La Salle Montcada, 
Pere Arbona, ha fitxat per 
la Federació Catalana per 
formar part del Centre d’Al-
ta Tecnificació d’Handbol 
Femení (CATH). El tècnic 
serà el responsable del grup 
de jugadores cadets que 
entrena a les instal·lacions 
de la Residència Blume 
d’Esplugues de Llobregat. 

Malgrat les noves tasques, 
Arbona mantindrà les res-
ponsabilitats que té al club 
montcadenc en què, a més 
de dirigir l’Escola, també 
entrena els equips mascu-
lins cadet i sènior B.
Pel que fa als resultats, el 
conjunt juvenil és a la no-
vena posició de la Lliga 
Catalana amb 11 punts, 
després de perdre contra el 
Granollers per 41-20.

Pere Arbona fitxa per 
la Federació Catalana

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil de La Salle es troba a la novena posició de la màxima categoria

> El preinfantil de 
Can St. Joan, cinquè
L’equip preinfantil del CEB Can Sant 
Joan és al cinquè lloc al Grup Primer 
del Nivell C, amb 6 victòries i 2 derro-
tes. Les noies van guanyar de pallissa 
el Mare de Deu per 66 a 14 | SA

L’equip juvenil de l’EF Montcada es juga bona part de la temporada el dia 19
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El sots-21 masculí va vèncer el Gavà

A
E

 M
. 

M
IR

Ó

S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O



Andrés Julián

La vida sobre rodes. Andrés Julián pertany a una generació, segurament l’última, que encara 
recorda com eren els dibuixos animats en blanc i negre, com es viatjava en cotxe sense cadireta 
especial ni cinturó; aquella que, en sortir de classe, jugava al carrer fins que es feia  fosc i anava en 
bicicleta per arreu sense casc i amb els genolls pelats de tantes caigudes. Ara, als seus 43 anys, An-
drés voldria que les seves filles poguessin gaudir amb llibertat del seu barri (Pla d’en Coll), com ho va 
fer ell en la infantesa de Sant Adrià, tot i que entén que els temps han canviat. El progrés ha contribuït 
a millorar urbanísticament les ciutats però també a omplir-les de vehicles i a fer-les menys humanes. 
Reconeixent aquesta nova realitat i acceptant que és difícil canviar-la, el col·lectiu Montcada en bici 
vol posar el seu gra de sorra perquè les noves generacions apostin per promoure i recuperar un hàbit 
tan saludable i ecològic com és anar amb bicicleta.  

“La bicicleta pot ajudar a 
fer la ciutat més humana”

Quan va començar la seva afició 
per la bicicleta?
Doncs de ben petit, quan una pilota 
de futbol o una bici enorme eren sinò-
nim de grans aventures. No hi havia 
maquinetes i el carrer era dels nens. 
Ara intento compartir aquesta afició 
amb la família.   
Creu que és possible que la bicicle-
ta torni a recuperar el protagonisme 
que tenia abans? 
No sé si serà possible, en qualsevol 
cas, el que m’agradaria és recuperar 
el carrer per a les persones, guanyar-
li l’espai als cotxes, disposar de més 
passejos per a vianants i, sobretot, po-
der tenir l’opció de desplaçar-me amb 
bicicleta per la meva ciutat. 
I ara, no ho fa?
Si vaig al centre, habitualment ho 
faig caminant. Desplaçar-se per 
Montcada amb bici no és fàcil per-Montcada amb bici no és fàcil perMontcada amb bici no és fàcil per
què no és només un problema de  

circulació, tampoc no hi ha prou 
aparcaments habilitats on deixar-la.
Però ara, amb la xarxa ciclable, 
hauría de ser possible.
És un bon punt de partida, necessari 
per donar opcions reals, però encara 
queda feina a fer. Ara és quan s’ha de 
donar l’oportunitat als veïns del muni-
cipi perquè es plantegin la possibilitat 
d’anar amb bicicleta. 
D’entrada, la xarxa no ha estat 
exempta de crítiques.
És normal que no tothom vegi les 
coses de la mateixa manera. Hi ha 
molts aspectes tècnics que desco-
nec si es podrien haver fet d’una altra 
manera. En qualsevol cas, del que es 
tracta és de pacificar la ciutat en be-
nefici de tots. Si els cotxes circulen a 
menys velocitat, es guanya en segu-
retat tant per als conductors com per 
als ciclistes. En qualsevol cas, la meva 
opinió és que s’ha de donar opcions a 

la gent perquè triï i, si amb el temps es 
veu que alguns carrils no s’utilitzen,  
a la llarga el millor serà treure’ls. Les 
coses han de ser pràctiques. 
Malaguanyada inversió.
Vull deixar clar que, si fos per mi, 
prioritzaria invertir en un hospital, 
una residència per a la gent gran, en 
el soterrament de les línies de tren o 
en l’ensenyament públic, en general. 
Però en política, les coses no fun-

cionen així. O es feia la xarxa cicla-
ble o aquests diners simplement 
no haurien arribat a Montcada. Per 

tant, s’havia d’aprofitar l’oportunitat.
Com va nèixer Montcada en bici?
Al febrer del 2007, amb el meu 
amic, Joan Reboreda, vam convidar 
l’aleshores alcalde i alguns regidors a 
fer un passeig amb bici per la ciutat 
perquè prenguessin consciència de 
les dificultats per anar d’un barri a 
l’altre i d’accedir a les zones forestals 
que ens envolten. L’experiència ens 
va animar a fer el grup al qual també 
es va incorporar Juan Roche.
I quins són els seus objectius?
Difondre que la bicicleta és una 
bona opció, tant des d’un punt de 
vista social com esportiu i un mitjà 
de transport sostenible. 
Ho estan aconseguint?
De moment, hem fet que la ronda 
de les escoles, al Pla d’en Coll, sigui 
una realitat i un dissabte al mes fem 
les descobertes per a infants, unes 
sortides familiars amb pares i fills en 

què els intentem acostar l’entorn urbà 
i natural més proper.
Han participat en l’elaboració del 
Pla estratègic de la bicicleta?
Hem fet les nostres aportacions en la 
línia millorar els accessos a les àrees 
forestals, aprofitar les lleres dels rius 
per comunicar els barris, potenciar 
que els infants vagin a l’escola amb 
bicicleta, instal·lar aparcaments a les 
estacions, millorar els accessos a les 
zones industrials implicant les empre-
ses en la potenciació d’aquestes me-
sures... I, per treballar-hi, cal crear una 
comissió de la bicicleta que afavoreixi 
la participació i la implicació social.
N’és optimista al respecte?
Tinc com a màxima la dita: “I ho van 
fer perquè no sabien que era impos-
sible”. Tot és qüestió de proposar-s’ho 
i ara el que toca és animar la gent a 
provar d’anar amb bicicleta per la 
ciutat. És saludable i paga la pena.

“Si els carrils segregats 
funcionen, perfecte; 
però aquells que la gent 
no utilizi, a la llarga el 
millor serà treure’ls”
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coordinador de Montcada en bici

A títol personal
PILAR ABIÁN


