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FUTBOL CATALCC ÀATALATAL
Montcada acollirà l’11 i 12 
de juny la segona edició del
tornejos de futbol i futbol sal

JOCS ESCOLARS
El Parc de la Llacuna, a Mas 
Duran, serà l’escenari el dia 
21 de la festa cloenda
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La Salle jugarà la fase de repesca 
a Primera Estatal al sector que 
tindrà lloc a Gijón (Astúries) 
entre el 20 i el 22 de maig, des-
prés que hagi quedat enquadra-
da al Grup Primer juntament 
amb el Covadonga i el BM 
Ciudad Real B, dos equips que 
en temporades passades han 
militat a la Divisió d’Honor B. 
Els montcadencs, que van ser 
els segons classificats del sector 
jugat a Montcada, debutaran el 
divendres (20h) contra el con-
junt amfitrió i, al dia següent, es 
veuran les cares al Ciudad Real 
B (20h). A l’última jornada, els 
homes de Dídac de la Torre te-
nen descans. Només el primer 
aconseguirà l’ascens a Primera.
El club montcadenc hauria pre-
ferit que el nou play-off es dis-
putés de nou al municipi, tot i 
que la Federació Espanyola ha 
optat finalment per dues candi-
datures que no s’havien presen-
tat als primers sectors. El presi-
dent lasalià, Josep Maresma, ha 
lamentat que no es pugui tornar 
a repetir “l’excel·lent ambient 
viscut al pavelló” i ha afegit 
que “jugar a domicili sempre 
és més complicat, tenint en 
compte que els dos rivals te-
nen un gran nivell i experièn-
cia”. Malgrat tot, Maresma ha 
lloat la plantilla de Dídac de la 

Torre “perquè ha demostrat 
que és un bon equip amb pos-
sibilitats de guanyar a qualse-
vol rival”.

Fase local. L’entrenador s’ha 
mostrat molt satisfet del joc 
exhibit pel seu equip al sector 
d’ascens a Primera Estatal dis-
putat entre el 6 i el 8 de maig 
al pavelló Miquel Poblet. Llevat 
de l’ensopegada del primer dia 
contra el Santa Fe de Granada 
(24-27), que atribueix als nervis, 
el tècnic montcadenc ha lloat el 

gran nivell de la plantilla, “que 
va saber reaccionar a la jor-
nada següent desplegant un 
joc espectacular davant del 
Puig d’en Valls (36-24)”. A 
l’última jornada, els montca-
dencs van superar l’Arrasate de 
Mondragón –que va acabar al 
darrer lloc sense cap punt– per 
34 a 19, en una altra exhibició 
de l’equip amfitrió. El primer 
classificat del sector local va ser 
el conjunt d’Andalusia, que va 
sumar els 6 punts en joc. Darre-
ra de La Salle es va classificar el 

Puig d’en Valls d’Eivissa, amb 
2 punts. El tècnic ha afegit que 
està molt content per com es 
va desenvolupar el campionat 
a nivell esportiu i d ’organitza-
ció. “Va ser una gran festa de 
l’handbol, estic molt feliç per-
què molts aficionats m’han 
comentat que feia molt de 
temps que no es vivia un am-
bient com aquest al munici-
pi”, ha indicat De la Torre, qui 
ha remarcat que “els jugadors 
estan supermotivats i volen 
continuar fent història”.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

HANDBOL MASCULÍ. FASE D’ASCENS A NACIONAL

La Salle disputa a Gijón la fase de repesca 
contra el Covadonga i el Ciudad Real B 
L’equip que entrena Dídac de la Torre va quedar en segona posició al sector jugat a Montcada del 6 al 8 de maig al pavelló Miquel Poblet

La Salle va acabar a la segona posició al sector disputat a Montcada, exhibint un gran nivell de joc i demostrant ser un bloc molt compacte

Un 10 per a l’afició

Les graderies del pavelló Mi-

quel Poblet es van convertir 

en una marea vermella du-

rant els tres partits que La Sa-

lle Montcada va disputar a la 

fase d’ascens a Primera Esta-

tal. Els aficionats locals, amb 

samarretes i globus vermells, 

van omplir de gom a gom la 

instal·lació municipal per do-

nar suport al seu equip, que 

no els va fallar en cap mo-

ment. “Ha estat un gran èxit, 

estem molt contents i volem 

agrair al públic que hagi es-

tat el jugador número 8”,

ha indicat el president de La 

Salle, Josep Maresma, qui ha 

afegit que l’esforç del club ha 

pagat la pena | SA

Les grades es van tenyir de vermell
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FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada necessita 4 punts 
per obtenir la salvació matemàtica
A falta de tres partits, els verds són antepenúltims amb 38 punts, a cinc d’avantatge del Blanes, en zona de descens 

El CD Montcada està a un pas 
d’aconseguir la permanència a 
la Primera Catalana, l’objectiu 
d’aquesta temporada. Els verds 
necessiten sumar 4 dels 9 punts 
encara per disputar per obte-
nir la salvació matemàtica a la 
màxima categoria catalana. A 
falta de tres jornades, els ho-
mes d’Iván Rodríguez ocupen 
l’antepenúltima posició amb 38 
punts, empatats amb el Sants 
(17è) i a cinc d’avantatge respec-
te el seu perseguidor immediat, 
el Blanes, amb 35. Ja descendit 
i tancant la taula es troba el Po-
ble Sec, precisament l’equip que 

el CD Montcada va superar a 
la darrera jornada disputada 
a l’estadi de la Ferreria, el 8 de 
maig, per 4-1, en un matx que es 
va resoldre al segon període. A 
la jornada següent, els montca-
dencs van perdre per la mínima 
al camp del Vic (1-0), el segon 
classificat, en un partit en què 
els verds no mereixien tornar 
a Montcada amb les butxaques 
buides sobretot pel joc desenvo-
lupat al segon temps.
Fins a final de temporada, el 
Montcada visitarà el camp del 
San Cristóbal de Terrassa i re-
brà el Guíxols i el Can Fatjó, 
també de Terrassa.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada va aconseguir un triomf molt valuós contra el Poble Sec per 4-1
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El Santa María es va acomiadar 
de la Tercera Territorial amb un 
empat a dos gols contra el Po-
linyà a domicili en la darrera 
jornada del campionat de lliga 
del Grup 17. Els locals han aca-
bat campions i han aconseguit 
l’ascens a la futura Tercera Cata-
lana. En acabar el matx, la plan-
tilla es va desplaçar al Casino 
de Terra Nostra per participar a 
la festa veïnal d’inauguració de 
l’equipament municipal. La di-
rectiva va aprofitar l’avinentesa 
per homenatjar els jugadors i el 
cos tècnic, dirigit per José Luis 
Sánchez. Diversos components 
de l’Associació de Discapacitats 
de Montcada, Adimir, van lliu-

rar a cadascú dels components 
de la plantilla un trofeu en re-
coneixement “a la gran tem-
porada”, va dir el president, 
Francisco Romero. 

El Santa María homenatja 
la plantilla de l’ascens

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció 

Un nen d’Adimir lliurant la copa a un jugador
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La UE Sant Joan Atlètic va 
lliurar l’11 de maig els llibres 
que ha recollit amb motiu 
de la Diada de Sant Jordi a 
l’associació sociolaboral An-
dròmines. La campanya, ini-
ciada al mes d’abril, ha recap-
tat prop de 250 volums amb 
l’objectiu d’ajudar les persones 
més necessitades “sobretot en 
aquests moments tan difícils 
de crisi”, va explicar el presi-
dent del Sant Joan, José Gonzá-
lez. L’acte, de caràcter simbòlic, 
es va fer a la Casa de la Vila 
amb l’assistència de les autori-
tats, diversos membres del club 
i de l’entitat Andròmines. 

El Sant Joan lliura a Andròmines 
uns 250 llibres recollits pel club

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Montcada

M. Romo, d’Andròmines, amb el president, J. González, i l’alcaldessa, durant el lliurament de llibres
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FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
acaba la lliga a 
la setena posició 
amb 39 punts

L’equip femení de l’EF Mont-
cada ha acabat la lliga a la se-
tena posició al Grup Segon 
de Primera Divisió, amb 39 
punts. Al darrer partit, les noies 
d’Antonio Moya van empatar 
a un gol al camp del Sabadell, 
en un matx força disputat. “La 
valoració és genial”, ha indi-
cat el tècnic, qui no ha volgut 
avançar si continuarà la tempo-
rada vinent al capdavant de la 
plantilla: “Encara ens hem de 
reunir i parlar amb la directi-
va”. D’altra banda, l’EF Mont-
cada jugarà del 3 al 5 de juny un 
torneig amistós internacional a 
l’Alguer, en què s’enfrontarà a 
l’amfitrió i al Portotorres.
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La directiva ja té el substitut del tècnic Juan Antonio Jaro cara la temporada vinent

L’FS Mausa afronta la recta final 
de la temporada amb la idea po-
sada a un possible ascens a Prime-
ra A. Els homes de Juan Antonio 
Jaro es troben a la tercera posició 
al Grup Primer, amb 55 punts, a 1 
de diferència de l’Arenys de Munt, 
el segon classificat, i a 5 de l’actual 
líder, el Rapid Santa Coloma Colo-
ma. A manca de tres jornades per-nades pernades per
què acabi el campionat, el Mont-què acabi el campionat, el Montquè acabi el campionat, el Mont
cada té dos partits consecutius al 
pavelló Miquel Poblet –La Unió 
B (7è) i el Rubí (antepenúltim)– i 
tancarà la competició a la pista del 
Lloret, al quart lloc amb 50 punts. 
Aquest matx pot ser decisiu ja que 
hi ha la possibilitat que també 

aconsegueixin l’ascens els segons i 
els tercers classificats dels diferents 
grups de la categoria de Primera 
B. La plantilla és conscient que 
està complicat retallar diferències 
“però seguirem lluitant fins al 
final”, ha dit el jugador Mario Lifinal”final” -io Liio Li
trán, qui al darrer enfrontament  a 
la pista del Riudellots (5-5) va fer 
un hat-trick. Al partit anterior, el 
Mausa va vèncer el Montsant (8è) 
per 7 a 2. D’altra banda, els mont-per 7 a 2. D’altra banda, els montper 7 a 2. D’altra banda, els mont
cadencs van guanyar a Palau per 
2-4 el matx corresponent a la jor-2-4 el matx corresponent a la jor2-4 el matx corresponent a la jor
nada 25.

Substitut. Tot i que encara no ha 
acabat la temporada, el Mausa ja 
ha començat a planificar la cam-ha començat a planificar la camha començat a planificar la cam

panya de la temporada vinent. La 
directiva ha anunciat que ja té el 
substitut de Jaro a la banqueta. Es 
tracta de Jordi Rozas, de l’Escola 
Pia de Sabadell. “Creiem que 
s’ha acabat un cicle, però volem 
destacar que estem molt agraïts 
a la feina que ha fet l’entrenador 
durant els tres anys que ha estat 
al club”, ha dit el president, Pedro 
Litrán, qui també ha avançat que 
al club hi haurà una important 
reestructuració a la part tècnica. 
Respecte l’ascens, el directiu creu 
que encara hi ha possibilitats de 
pujar. “Hem d’intentar acabar 
la lliga com a mínim tercers del 
grup perquè segur que hi haurà 
renúncies”, ha manifestat Litrán.

FUTBOL SALA. PRIMERA B

El Mausa enfila la recta final 
amb la idea de l’ascens al cap  

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El Valentine és sisè a la primera 
temporada a la nova categoria

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine va confirmar la con-mar la conmar la con
tinuïtat a la Copa Catalunya en la 
seva primera temporada a la ca-imera temporada a la caimera temporada a la ca
tegoria al darrer matx de la lliga, 
disputat el 7 de maig a la pista del 
Sant Andreu Natzaret de Badalo-
na, a qui va vèncer per 69 a 74 a la 
pròrroga en un partit molt intens. 
Els homes de Boris Balibrea han 
acabat la competició a la sisena 
posició del Grup Segon, amb 16 
victòries i 14 derrotes. El tècnic, 
que va agafar l’equip amb la cam-que va agafar l’equip amb la camque va agafar l’equip amb la cam
panya començada i a la part baixa 
de la taula, s’ha mostrat satisfet 
perquè s’ha complert l’objectiu 

amb escreix. “Vull agrair a tota 
la família del Valentine el seu 

treball per fer possible la per-
manència”,  ha dit l’entrenador.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El Valentine ha complert amb escreix l’objectiu de la temporada d’aconseguir la salvació

L’equip va aconseguir la salvació al darrer matx contra el Sant Andreu a la pròrroga 

La corredora local Anna Villar, 
de l’Ayala Team, va guanyar 
el 15 de maig a Seia la quarta 
prova de la Taça de Portugal 
XCO, una cursa classificada 
com a C1 per la Unió Ciclis-
ta Internacional on es podien 
aconseguir uns punts molt va-
luosos per a la classificació per 
a les Olimpíades de Londres 
2012. I així va ser per a la ci-
clista montcadenca, que va aca-
bar en la primera posició amb 
un temps d’una hora i 38 mi-
nuts per recórrer les cinc voltes 
d’un circuit de 6 quilòmetres, 
amb tres minuts d’avantatge 
respecte la segona classificada, 
l’estònia Maaris Meier, que va 
entrar a poca distància de la 
tercera classificada, l’espanyola 
Isabel Castro. 

La cursa. Només sortir, Villar 
va tenir una petita enganxada 
amb una altra corredora que la 
va deixar una mica despenjada 
del capdavant del grup, però 

ràpidament va agafar el ritme 
fins arribar al primer lloc, que 
ja no va deixar fins travessar la 
meta. La ciclista de Can Sant 
Joan segueix endavant amb 
la seva preparació física per 
afrontar el 21 i 22 de maig la 
segona prova de la Copa del 
Món, que tindrà lloc a Dalby 
Forest, a Gran Bretanya. 

Anna Villar aconsegueix 
la Taça de Portugal XCO

BTT

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El ciclista José Ortín ha guan-
yat per setena vegada la marxa 
cicloturista Terra de Remences 
–a la comarca de la Garrotxa–
disputada el 8 de maig. El co-
rredor local va ser el primer 
classificat a la categoria de més 
de 65 anys, fent els 175 quilò-
metres en 5 hores, 22 minuts 
i 11 segons, a 33 minuts del 
segon i millorant la marca res-
pecte l’edició de l’any passat en 
gairebé 6 minuts | SA

Ortín suma el setè triomf 
a la Terra de Remences

CICLOTURISME

Villar vol classificar-se per als Jocs del 2012

José Ortín corre amb el CC Ripollet
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> El Can Cuiàs acomiada la lliga a casa
L’equip sènior de l’AE Can 

Cuiàs jugarà el darrer partit 

de lliga contra el CN Caldes 

B a casa el 22 de maig. Els 

locals ocupen la sisena posi-

ció al Grup Quart de la Pri-

mera Divisió, amb 39 punts. 

A la darrera jornada dispu-

tada, els montcadencs van 

empatar a tres gols a la pista 

de l’Sport Sala Santa Perpè-

tua. El Can Cuiàs juga a les 

pistes esportives del Parc 

del Turó Blau, al barri  | SA  

> L’EF Montcada lluita per la salvació
L’equip sènior de futbol sala de l’EF Montcada lluitarà per la 

permanència a Segona Divisió a l’última jornada. Els locals, 

que són onzens amb 26 punts, jugaran el darrer matx contra 

l’Arrahona. Els montcadencs estan a tan sols un punt del San 

Sur B (12è), els mateixos que té el Safa Sabadell (13è), que 

ja ocupa una de les dues places del descens. A la darrera 

jornada, els locals van perdre contra el Sant Just B (3-6) | SA
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> El Mausa B, a un torneig a Roma 
L’FS Mausa B participarà del 3 al 5 de juny a un torneig in-

ternacional a Roma, on prendran part equips de França, Ar-

gentina, Camerún, Anglaterra i Itàlia. Els montcadencs seran 

l’únic conjunt de l’Estat espanyol que competirà en aquest 

trofeu a la capital italiana. D’altra banda, el bloc local es troba 

a la quarta posició al Grup Tercer de Segona Divisió, amb 52 

punts. A la darrera jornada disputada, el Mausa B va perdre 

a la pista del Polinyà, el segon classificat, per 3-2. A l’últim 

matx de la competició, l’equip local acomiadarà la competició 

amb la visita del Santa Susanna | SA 

> El Multiópticas B guanya la Copa
El Multiópticas Isis B s’ha proclamat campió de la Copa Catalana 

B de korfbal, després de vèncer a la final disputada a Vilano-

va el Sant Llorenç KC B per 12 a 11 en un matx molt dur. Els 

montcadencs van aconseguir una victòria treballada davant un 

rival que ha estat la sorpresa de la temporada. D’altra banda, el 

Multiópticas A jugarà el dia 21 l’anada de les semifinals de la 

Lliga Nacional a la pista del Vallparadís de Terrassa | SA   
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El davanter del primer 
equip de l’RCD Espanyol 
José María Callejón ha 
guanyat el primer pre-
mi ‘Perico d’or-Ciutat de 
Montcada i Reixac’, con-
vocat per la penya blan-
quiblava local. L’acte de 
lliurament del guardó va 
tenir lloc el 18 de maig a 

la seu de l’associació, el 
bar Punto de Encuentro, 
davant d’una cinquantena 
de persones i en presència 
del regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC); el president 
de l’entitat, David Gerbo-
lés, i membres de la Fede-
ració de penyes de l’Espa-
nyol | SD

José Callejón guanya 
el guardó ‘Perico d’or’ 

El jugador José Callejón en el moment de recollir el premi ‘Perico d’or’
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Sílvia Alquézar | Redacció

BALL ESPORTIU

La parella formada per Eva 
Nieto i Carles Cirera, del 
Club Endansa, ha acabat a 
la tercera posició al Campi-
onat d’Espanya en llatins a 
la categoria sènior I, dispu-
tat el 7 i 8 de maig a Lugo 
amb la participació de 186 
parelles. “Estem molt sa-
tisfets perquè el nivell era 
molt alt”, ha indicat Nieto, 

qui ha avançat que el 10 de 
desembre participaran al 
Campionat del Món, que 
es farà a França. D’altra 
banda, el 14 i 15 de maig, 
la parella local va participar 
com a convidada d’honor 
al Campionat Team Mach 
dels Països Catalans, que 
va tenir lloc a Andorra. Els 
montcadencs van acabar 
en segon lloc. 

Nieto i Cirera, tercers en 
llatins al torneig estatal

La intensa pluja que va cau-
re la matinada del 7 al 8 de 
maig va obligar els partici-
pants a la 27a Marxa a peu 
a Montserrat a tornar cap a 
casa a mig camí. Enguany, 
més de 400 persones s’havi-
en inscrit a la caminada que 
organitza el Centre Excur-
sionista El Cim. L’aigua va 
començar a aparèixer des-
prés de sopar, a Can Bara-
ta, però en baixa intensitat, 
que permetia els caminants 
a continuar endavant. En 
arribar a Terrassa, però, cap 
a les 2h, va començar una 
forta tempesta i l’organitza-
ció, per motius de segure-
tat, va decidir no continuar. 
“La pluja no és el que ens 
va aturar sinó el fet que 
les rieres anaven desbor-
dades”, ha expressat Jaume 
Aregall, de l’organització. 
Els participants van tornar 
cap a Montcada en diversos 

autobusos fletats per l’enti-
tat i també en cotxes de fa-
miliars. A la sortida, tot va 
funcionar com és habitual. 
Com marca la tradició, els 
participants van sortir de 
l’escola La Salle al voltant de 
les 19h i van enfilar després 
pel carrer Major, on alguns 
dels assistents portaven una 
pancarta reivindicant el so-

terrament de la línia de tren 
de Portbou al seu pas per 
Montcada. 

Aniversari. El Cim continua 
endavant amb els actes de 
celebració del 25è aniversa-
ri. L’entitat organitza el dia 
21 la primera etapa de la 
GR-92 per tot el litoral català 
des de Portbou a Ulldecona. 

El primer tram serà el com-
près entre l’inici i el Port de 
la Selva. La sortida tindrà 
lloc a les 8h de l’escola La 
Salle. Cal portar esmorzar i 
dinar de motxilla. El despla-
çament es farà en autocar i 
cal llicència federativa. Els 
interessats es poden inscriu-
re a la botiga Vilarrasa Ho-
mes (Major, 69). 

MARXA A PEU A MONTSERRAT

Els participants van haver de tornar a mig camí per motius de seguretat a causa de la intensa pluja caiguda

Silvia Díaz | Redacció

El Centre Excursionista farà el 21 de maig la primera etapa de la GR-92 amb motiu del 25è aniversari

El Cim suspèn la caminada a mig 
recorregut per motius de seguretat
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BÀSQUET. CAMPIONAT SÈNIOR

Els dos sèniors –masculí i 
femení– del CEB Can Sant 
Joan han acabat les seves 
respectives competicions a 
l’onzè lloc. El B. Montseny 
ha sumat 12 victòries i 17 
derrotes al Grup Primer del 
Campionat de Catalunya 

sènior, mentre que el con-
junt femení ha aconseguit 
7 triomfs i ha encaixat 19 
ensopegades, al Grup 2 de 
Tercera. L’equip està jugant 
la Copa Primavera. Al dar-
rer matx va perdre contra el 
Tordera (73-53) | SA

Els dos sèniors acaben 
la lliga a l’onzè lloc

BÀSQUET. CAMPIONAT SÈNIOR

L’equip sènior de l’Elvira-
La Salle ha acabat la lliga a 
la quarta posició. Els mont-
cadencs han sumat un total 
de 21 victòries i han encai-
xat 9 derrotes, al Grup Ter-
cer del Campionat de Ca-

talunya. A l’última jornada 
de la competició, el 14 de 
maig, el conjunt de Mas 
Rampinyo va perdre con-
tra el Martorelles, que ha 
finalitzat campió del grup, 
per 86 a 53 | SA

L’Elvira-La Salle és 
quart amb 21 victòries 

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. TERCERA CATALANA

La Salle B s’enfrontarà al 
Cardedeu als quarts de fi-
nal en la lluita per l’ascens 
a Segona Catalana. El pri-
mer matx tindrà lloc el dia 
21 al pavelló Miquel Poblet 
(20h) i la tornada serà el 29 
a la pista del rival, que ha 
acabat el primer classificat 
del Grup C de Tercera Ca-
talana amb 48 punts i cap 

derrota en els 24 partits de 
la fase regular. Per la seva 
banda, el conjunt de Pere 
Arbona s’ha classificat en 
tercer lloc al Grup B, amb 
35 punts. Al darrer partit 
disputat, La Salle B es va 
imposar al Sant Esteve 
Sesrovires per 25 a 23. El 
club ha fet una crida als afi-
cionats per donar suport a 
l’equip als dos partits.

La Salle B jugarà amb 
el Cardedeu els quarts 
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La Federació Catalana de 
Futbol (FCF) ha escollit la 
candidatura de Montcada 
i Reixac –presentada per 
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i l’Es-
cola de Futbol Montcada– 
entre les 12 poblacions que 
han optat a acollir els dies 11 
i 12 de juny la segona edició 
de la Festa del Futbol català, 
un esdeveniment que l’any 
passat, a Igualada, va ser un 
èxit a nivell esportiu i de par-èxit a nivell esportiu i de parèxit a nivell esportiu i de par
ticipació, amb una afluència 
de públic de més de 12.000 
persones, segons l’FCF. La 
iniciativa, adreçada només a 
categories del planter, inclou 
les finals del Campionat 
de Catalunya de futbol i la 
Copa de Catalunya de fut-futfut
bol sala i és l’esdeveniment 
més important després de la 
Copa amateur.

Dues seus. En el cas de 
Montcada, els partits de fut-futfut
bol 7 i 11 tindran lloc a l’es-
tadi de la Ferreria, mentre 
que el pavelló Miquel Poblet 
serà l’escenari dels matxs 
de futbol sala. La Festa de 
l’Esport Català aplega els 
millors clubs de Catalunya 
en les diferents categories. 
Aquest mes han començat 
a disputar-se els quarts de 
final, amb equips de clubs 
de primer nivell com el Bar-imer nivell com el Barimer nivell com el Bar
ça, l’Espanyol, la Damm, el 
Cornellà o el Sabadell.  
L’alcaldessa, M. Elena Pérez 

(PSC); el regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC); el pre-
sident de l’Escola, Manel 
Trias, i Felipe López, de la 
nova direcció de l’FCF, van 
presentar l’esdeveniment el 
19 de maig en una roda de 
premsa. “Estem molt orgu-
llosos perquè Montcada 
aculli aquest campionat 
de primer nivell per po-
der mostrar-nos a entitats 

esportives de renom”, va 
indicar Trias, qui va avan-i va avani va avan
çar que es disputaran, com 
a mínim, 16 partits durant 
el cap de setmana i que ju-
garan al voltant de 400 fut-garan al voltant de 400 futgaran al voltant de 400 fut
bolistes. “Les bones instal-Les bones instalLes bones instal
lacions de què disposa 
el municipi i l’informe 
elaborat pels tècnics de 
l’IME i de la Federació 
han fet decantar la balan-

ça cap a Montcada”, va ça cap a Montcadaça cap a Montcada
manifestar López. 
El Campionat coincidirà 
amb la Festa Major i la ce-
lebració del Rocío, fet que, 
per a l’alcaldessa, no supo-
sa cap problema: “Ho te-
nim tot controlat a nivell 
de logística i estem molt 
contents perquè milers 
de persones visitaran el 
municipi”. 

CAMPIONATS DE CATALUNYA DE BASE

D’esquerra a dreta, Trias, Pérez, López i Parra es donen la mà com a mostra de col·laboració en l’organització del Campionat

Silvia Díaz | Montcada

L’esdeveniment inclou un torneig de futbol, a l’estadi, i un altre de futbol sala, al pavelló Miquel Poblet

Montcada acollirà l’11 i 12 de juny 
la segona festa del futbol català
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> Sisena edició de la Milla Urbana
La Joventut Atlètica Montcada (JAM) i l’Institut Municipal 

d’Esports i Lleure organitzen el 12 de juny, coincidint amb la Fes-

ta Major, la sisena edició de la Milla Urbana. Les inscripcions són 

gratuïtes i seran obertes del 23 de maig –a través del web www.

jam.cat– fins al 8 de juny a les 19h o fins quan s’arribi als 600 jam.catjam.cat

inscrits. De forma presencial, la reserva de plaça es pot fer a 

partir del 30 de maig a l’oficina de la JAM, els dimarts, de 17.30 

a 20h, i els dimecres, de 19.30h a 20h, al carrer Progrés, 27, del 

polígon de la Ferreria | SA 

> Segon Torneig de Primavera d’escacs
Un total de 26 infants de Mont-

cada, Ripollet, Badia i Barce-

lona va participar a la segona 

edició del Torneig de Primavera 

d’escacs, disputat el 14 de maig 

al pavelló Miquel Poblet. A nivell 

local, el jugador més destacat va 

ser Arnau Jové, que va acabar 

en primera posició a la categoria 

de més de 9 anys. A l’altre grup, 

de 6 a 8 anys, el primer classificat va ser el montcadenc Quim 

Martín, que competeix amb el club de Badia | SA 

La bicicletada pel riu Besòs 
va transcórrer el dia 8 entre 
fang i bassals a causa de la 
pluja que va caure la nit an-
terior. Malgrat tot, la peda-terior. Malgrat tot, la pedaterior. Malgrat tot, la peda
lada va ser un èxit ja que va 
comptar amb una inscripció 
de 1.200 participants, dels 

quals una vuitantena de 
persones, convocades pel 
col·lectiu Montcada en bici, 
es va incorporar a Montca-es va incorporar a Montcaes va incorporar a Montca
da. La bicicletada està or-
ganitzada per la Diputació 
amb el suport dels ajunta-amb el suport dels ajuntaamb el suport dels ajunta
ments per on passa la cursa, 
que finalitza a Sant Adrià. 

Els ciclistes passegen 
entre fang i bassals

BICICLETADA PEL BESÒS
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Els participants van acabar ben xops i plens de fang a causa de la pluja

L’IME obre el dia 23 les inscripcions a les activitats d’estiu
L’Institut Municipal d’Esports 

i Lleure (IME) obrirà el 23 de 

maig i fins que s’esgotin les 

places disponibles les ins-

cripcions a les activitats es-

portives d’estiu. L’IME manté 

la mateixa oferta que l’any 

passat repartida en tres seus: 

el Kursaal, la Casa de la Vila i 

la Zona Esportiva Centre. Les 

propostes relacionades amb 

els balls i les activitats de re-

laxació constitueixen el gruix 

més important del programa, 

que també inclou iniciatives 

al carrer com els tornejos de 

futbol sala, bàsquet i han-

dbol, la sessió d’espinning 

a l’aire lliure i la diada de 

tir amb arc. Per segon any, 

l’IME i l’EF Montcada organit-

zen el campus de tecnifica-

ció de futbol Carles Rexach. 

Les inscripcions es poden 

fer a les oficines de l’IME, 

situades al carrer Tarragona, 

32. D’altra banda, Montcada 

Aqua ofereix cursets de nata-

ció al mes de juliol per a totes 

les edats | SA 

Silvia Díaz | Redacció
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Unes 600 persones assistiran a 
la cloenda al Parc de la Llacuna

El Parc de la Llacuna de 
Mas Duran serà l’escenari el 
21 de maig de la cloenda dels 
Jocs Escolars, que enguany 
està previst que compti amb 
la participació d’unes 600 
persones entre esportistes, 
entrenadors i familiars. 
La festa, organitzada pel 
Consell de l’Esport Escolar 
de Montcada (CDEM) i 
l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure, inclou la tradicional 
desfilada dels esportistes, jocs 
i el dinar de germanor. 

Intercentres. Uns 350 in-
fants de Primària van par-
ticipar a la segona Jornada 
Esportiva Intercentres que 
es va fer el dia 21 al Parc 

de la Llacuna, convocats 
pel Consell de l’Esport del 
Vallès Occidental Sud. De 
Montcada hi van prendre 
part els alumnes de sisè de 
les escoles Mitja Costa, El 

Turó, Font Freda, Elvira 
Cuyàs, Sagrat Cor i La Gi-
nesta. Els infants van fer 
bàsquet, futbol,  llançament 
de frisbee i jocs més tradicio-
nals com estirar la corda.

Sílvia Alquézar | Redacció

JOCS ESCOLARS

La Jornada Esportiva Intercentres compta amb la participació d’uns 350 infants

Alguns dels participants a la Jornada Intercentres fent tir amb arc
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El Shi-kan guanya 8 medalles 
al Campionat català de kyus

El Club Shi-kan Montcada 
va guanyar 8 medalles al 
Campionat de Catalunya 
de kyokushinkai, disputat 
el 14 de maig al pavelló 
Miquel Poblet, que es va 
omplir de gom a gom. Els 
dos karateques locals més 
destacats van ser Cristina 
Camon i Aida Xavier, que 
van aconseguir pujar al 
més alt de podi. D’altra 
banda, Francesc Carvajal 
i Judit Calzado van acabar 
en segona posició, men-
tre que Víctor Jiménez, 
Cristina Sánchez, Jaber el 
Marzouki i Tania Sánchez 
van guanyar el guardó de 
bronze. 
Torneig escolar. El pavelló 
també va acollir al matí 
del mateix dissabte una 
competició a nivell escolar, 
que també va ser un èxit 
de participació, segons el 

director tècnic del Shi-kan 
Montcada, Miguel Fran-
co, qui participarà els dies 
4 i 5 de juny al Campionat 
d’Europa de les Regions 

com a seleccionador cata-
là de l’equip sènior femení. 
El torneig es disputarà a 
Ankara, la capital de Tur-
quia.

Sílvia Alquézar | Redacció

KARATE

El torneig es va fer el dia 14 al pavelló Miquel Poblet, que es va omplir a vessar

Dos dels karateques que van participar el 14 de maig al pavelló M. Poblet
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La selecció catalana sots-
21 de korfbal, amb cinc 
components de Montcada  
–Marc Castillo, José M. 
Álvarez, Pedro López, Ai-
tor Sierra i Alba Navarro–, 
ha acabat en setena posició 
al Campionat d’Europa 
disputat del 8 al 14 de 
maig a Budapest (Hon-
gria). Catalunya va jugar 
un total de sis partits, amb 
tres victòries –Hongria 
per dos cops i Turquia– i 
tres derrotes –davant de 
la República Txeca, Ale-
manya i Holanda. A nivell 
individual, cal destacar 
l’aportació de José M. Ál-
varez, amb 19 cistelles, 
tot i que l’actuació més 

brillant va ser la de Marc 
Castillo que, amb 28 tants, 
va ser el màxim anotador 
català i el segon millor del 
campionat.

Catalunya, amb cinc 
locals, acaba setena

KORFBAL. EUROPEU SOTS-21

Sílvia Alquézar | Redacció

El grup de patinatge de 
l’escola Elvira Cuyàs va 
oferir el 15 de maig una 
exhibició a la recent estre-
nada pista d’aquesta disci-
plina a la plaça Roja de la 
Font Pudenta, una actua-
ció prevista per al dia de la 
inauguració, el 27 de març 

passat, però que es va 
ajornar a causa de la plu-
ja. Després de la mostra, 
l’alcaldessa de Montcada 
i Reixac, M. Elena Pérez 
(PSC), i la presidenta de 
l’AV Font Pudenta-Mun-
tanyeta, Júlia Sevilla, van 
lliurar un obsequi a les pa-
tinadores. 

L’Elvira Cuyàs omple 
de colors la plaça Roja

PATINATGE

Silvia Díaz | Redacció

> Torneig de primavera del Mitja Costa
L’escola Mitja Cos-

ta va organitzar el 

14 de maig una 

nova edició de les 

jornades esporti-

ves, que inclouen 

el tradicional tor-

neig de primave-

ra de multiesport, 

psicomotricitat i 

futbol sala a càrrec dels alumnes que durant el curs practiquen 

aquestes modalitats. D’altra banda, la festa també va incloure 

una exhibició de batuca, karate, guitarra i sardanes. L’AMPA del 

centre també va preparar un dinar de germanor per a una vui-

tantena de persones | SA 

> Montcada acull un càsting de cracks
La cadena Cuatro de TV prepara un nou programa de televisió 

que es convertirà en una acadèmia de futurs cracks del futbol. 

Després de càstings a Madrid i Bilbao, l’estadi de la Ferreria va 

ser l’escenari el dia 15 de les proves de selecció a Barcelona. Al 

matí, en grups de 20, es van anar descartant els aspirants fins 

a quedar-se amb el grup que passarà a la fase final. El testimo-

ni d’excepció va ser l’exjugador de l’FC Barcelona i director de 

l’acadèmia de Cracks, Lobo Carrasco, que va visitar els nois al 

matí a l’estadi. Els aspirants van lluir qualitat, tècnica i motivació 

per demostrar el crack que porten a dintre | LM > Nous triomfs en gimnàstica
El club de gimnàstica rítmica de La Unió de Mas Ram-

pinyo va participar el 15 de maig al Trofeu Llor, adreçat 

només a conjunts. L’equip prebenjamí d’iniciació es va 

classificar en tercera posició. D’altra banda, el conjunt 

aleví d’iniciació també va pujar al podi, ja que va acon-

seguir la tercera plaça del campionat, que va aplegar 

nombroses participants i molt de públic. A la foto, l’equip 

de La Unió  | SA
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Marc Castillo llançant un penal
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Les nenes de l’Elvira Cuyàs durant un moment de l’exhibició a la plaça Roja
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El planter de l’FS Mausa 
ja ha acabat la temporada, 
“amb un balanç positiu”,
afirma el president, Pedro 
Litrán. Tots els equips 
s’han mantingut a la màxi-
ma categoria a excepció 
del cadet masculí, que ha 
baixat en ser penúltim 
amb 24 punts. Per la seva 
banda, el bloc que ha as-
solit la millor classificació 

és l’infantil, que ha acabat 
quart de la Divisió d’Honor 
amb 49 punts. D’altra ban-
da, el benjamí ha finalitzat 
sisè amb 48 punts i l’aleví, 
novè amb 31. També cal 
destacar el meritori vuitè 
lloc de l’equip juvenil, que 
ha sumat 33 punts al Grup 
Sisè de la Lliga Nacional, 
en què el campió ha estat 
el García amb un punt 
d’avantatge sobre el Barça.

El cadet masculí és 
l’únic equip que baixa

FUTBOL SALA. FS MAUSA

Sílvia Alquézar | Redacció
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El benjamí del Mausa ha acabat a la sisena posició de la Divisió d’Honor

El juvenil ascendeix a Primera 
Divisió a falta de tres jornades  

L’equip juvenil de l’EF 
Montcada va aconseguir 
l’ascens a Primera Divi-
sió a falta de tres jornades 
perquè acabés la compe-
tició després de guanyar 
el 8 de maig al camp del 
Santa Perpètua per 2-3, 
en un matx intens fins als 
darrers instants. En aca-
bar el temps reglamentari, 
l’alegria va esclatar entre 

la plantilla, el cos tècnic i 
els nombrosos aficionats 
que van acompanyar 
l’equip a la veïna localitat. 
“L’ascens no ha estat gens 
fàcil, però s’ha treballat 
molt bé; és un premi a 
la constància”, ha indicat 
l’entrenador, Manolo Ji-
ménez, qui fa tàndem amb 
Carlos del Estal. Aquest és 
el primer ascens que acon-
segueix un equip juvenil 

de l’EF Montcada en els 
seus 5 anys d’història. Al 
darrer matx jugat a l’estadi 
de la Ferreria, el Sant Fost 
va fer el passadís d’honor 
al campió, que es va endur 
els tres punts en joc (3-0) en 
un partit amb clar domini 
local. El matx va servir per 
celebrar a casa l’ascens amb 
una festa que va començar 
en quant l’àrbitre va xiular 
el final de l’enfrontament.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

Els montcadencs van aconseguir l’anhelat objectiu en vèncer a Santa Perpètua

L’equip juvenil del CD 
Montcada ha baixat a la se-
gona posició del Grup Setè 
de Primera Divisió, amb 
67 punts, a 4 de diferència 
del nou líder, el Parets. Els 
dos darrers empats –da-
vant del Palau a domicili 
(2-2) i contra el Vallès At. 
a casa (1-1) al matx ajornat 
corresponent a la jornada 
20– han allunyat els lo-

cals de l’objectiu de pujar 
de categoria. A falta de 
dos partits perquè acabi 
la competició, els montca-
dencs rebran el Llinars a 
l’estadi el dia 21 i, a l’últim 
matx, els verds visitaran 
el camp del Parets, un en-
frontament que es preveu 
sigui decisiu a l’hora de de-
cidir quin serà el conjunt 
que aconsegueixi l’ascens 
a Preferent. 

El CD Montcada, segon 
després de dos empats

FUTBOL JUVENIL

Sílvia Alquézar | Redacció

El CD Montcada va empatar a dos gols contra el Palau a l’estadi de la Ferreria

L’equip juvenil de La Salle 
no ha tingut gaire sort en 
el sorteig dels quarts de fi-
nal de la Copa Federació, 
ja que els nois de Jaume 
Puig s’hauran d’enfrontar 
a l’actual campió de 
Catalunya de la categoria, 
el Granollers A, a domi-
cili. El partit es disputarà 
el 22 de maig a les 9h. El 
vencedor de l’eliminatòria 

s’enfrontarà a l’equip que 
guanyi el partit entre el 
Bordils i La Roca.
D’altra banda, el cadet fe-
mení també s’ha classificat 
per als quarts de final de la 
Copa Federació, després 
d’eliminar l’Agramunt, a 
qui al matx de tornada va 
vèncer per un contundent 
11 a 21. L’equip montca-
denc jugarà la fase següent 
contra el Vilanova.

El juvenil juga amb el 
Granollers els quarts

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip juvenil de La Salle jugarà els quarts de final contra el Granollers

L’alegria es va desbordar entre la plantilla del juvenil quan l’àrbitre va xiular el final del matx guanyat a Santa Perpètua
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L’exdirectiu del CB Manre-
sa i exassessor del departa-
ment d’arbitratge de l’ACB, 
Valentí Junyent, farà una 
conferència el pròxim 26 de 
maig al Kursaal (19.30h) so-
bre la seva experiència en la 
gestió d’una entitat esporti-
va. L’acte és obert a tothom 
i l’organitza el Valentine 
Montcada.

Fases. L’equip sots-21 ha 
guanyat de 10 punts el pri-
mer partit de l’eliminatòria 
contra el Martinenc del play-
off pel títol de Preferent. La 
tornada serà el dia 21 a 
domicili. Per la seva banda, 
el júnior A jugarà contra el 
Montgat el 28 i 29 de maig 

la fase per aconseguir una 
plaça per a la lliga interte-
rritorial de la temporada 
vinent.

Valentí Junyent farà 
una xerrada al Kursaal

BÀSQUET. VALENTINE

Sílvia Alquézar | Redacció El preinfantil femení del 
CEB Can Sant Joan és a la 
cinquena posició al Grup 
Primer de la Lliga Regular 
Nivell C, amb 10 victòries i 
4 derrotes. Les montcaden-
ques van vèncer el Pineda 
per 24 a 32, però van per-
dre contra el Llinars per 57 
a 42 a les dues últimes jor-
nades disputades. Només 
resten dos partits perquè 
acabi la competició | SA  

BÀSQUET

El preinfantil 
femení és al 
cinquè lloc
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> L’Elvira de futbol 
sala acaba segon
L’equip benjamí de l’Elvira-La Salle 

acabarà la lliga del Grup 1 de Primera 

Divisió en segon lloc. Els locals tenen 

56 punts, a 5 de diferència del líder a 

falta d’una jornada | SA
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El júnior farà les fases de Preferent

El conjunt preinfantil juga al Nivell C
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