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TORNA GARCÍA AGUADO
L’exjugador de waterpolo 
farà al Kursaal noves 
xerrades sobre les addicions

ÈXIT DEL KORFBAL
El Multiópticas Isis A s’ha 
classificat per al play-off pel 
títol a la Lliga Nacional
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FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
punxa amb dos 
conjunts de la 
zona baixa

L’equip femení de l’EF Montca-L’equip femení de l’EF MontcaL’equip femení de l’EF Montca
da ha punxat als dos últims par-
tits disputats contra equips de la 
zona baixa de la taula del Grup 
Segon de Primera Divisió. Les 
noies d’Antonio Moya, a la zona 
tranquil·la de la classificació –al 
vuitè lloc amb 32 punts– a falta 
de 4 jornades per al final de la 
lliga, van perdre a casa contra el 
Lourdes de Mollet per 5-6 i van 
empatar a 2 al camp del Palau 
Anglesola. “Potser falta el plus 
d’intensitat que tenia l’equip a 
jornades anteriors”, ha indicat 
l’entrenador, qui ha destacat que 
aquesta és la millor classificació 
de la història del futbol femení a 
Montcada a la màxima categoria. 
Al darrer partit, la bona notícia 
va ser la reaparició de la portera 
Yolanda després de la greu lesió a 
la cara que va patir a la primera 
volta. La nota negativa ha estat la 
lesió de la portera Davinia.

L’equip femení jugarà un torneig a l’Alguer
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El primer equip de La Salle ha 
fet història en aconseguir la clas-
sificació per a la fase d’ascens a 
Primera Estatal, una fita que no 
assolia des de feia 30 anys. El 
club va celebrar l’èxit esportiu 
a la darrera jornada de la Lliga 
Catalana amb una victòria con-
tra el Cardedeu per 33 a 23 da-
vant de centenars d’aficionats 
que no es van voler perdre la 
festa. A partir del xiulet final, 
l’eufòria es va desbordar entre 
la plantilla, que ha segellat una 
gran campionat acabant en se-
gona posició a només un punt 
del Banyoles, el líder. Ambdós 
equips han obtingut el passi per 
a la fase final i han sol·licitat 
l’organització del play-off, que 
tindrà lloc del 6 al 8 de maig. El 
campió de cada sector pujarà 
de categoria, mentre que els se-
gons tindran una segona opor-
tunitat en una fase de respesca 
en què només obtindrà l’ascens 
el primer classificat. 

Valoracions. La Salle masculí 
està fent una temporada ex-
traordinària, sobretot a la se-
gona volta on, dels darrers 15 
partits, només n’ha perdut un 
i d’un gol de diferència. Per al 
capità, Xavi Benítez, la clau de 
l’èxit és el fet que “la plantilla 
és una pinya, som un grup 
d’amics dins i fora de la pis-

ta”, una afirmació amb la que 
el tècnic, Dídac de la Torre, està 
totalment d’acord, però afe-
geix que “s’ha treballat molt 
dur per arribar fins aquí; 
estem molt contents d’haver 
contribuït a fer més gran la 
història d’aquest club”. Per 
la seva banda, el president, Jo-
sep Maresma, ha destacat que 
“la directiva està orgullosa 
d’aquest equip, format ma-
joritàriament per gent molt 
jove de la casa”.
Respecte a la fase d’ascens, 
La Salle confia poder organit-
zar l’esdeveniment per tenir el 
factor pista a favor. “Sempre 
és millor jugar a casa amb 

el suport de l’afició”, ha dit 
Maresma, qui està convençut 
que la plantilla jugarà al ma-
teix nivell que a la lliga regular. 

“Hem demostrat que som un 
equip que aspira a tot, i més 
si juguem a Montcada”, ha 
manifestat l’entrenador.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL MASCULÍ

La Salle fa història en obtenir el passi 
a la fase d’ascens a Primera Estatal
L’equip ha acabat la Lliga Catalana a la segona posició a tan sols un punt del primer classificat, el Banyoles

Els jugadors de La Salle mantegen l’entrenador després d’acabar el partit contra el Cardedeu i haver assolit l’objectiu de les fases d’ascens

La Salle Iste femení disputa la Copa Federació

L’equip femení La Salle Iste ha començat a disputar la Copa 

Federació, amb un resultat negatiu i un altre positiu. Les noies 

d’Esperanza Hoyos van debutar a la competició amb una derrota a 

la pista del Tortosa per  25 a 21 en un mal dia en el capítol ofensiu 

per a les montcadenques. A la segona jornada, que va tenir lloc el 

dia 10 al pavelló Miquel Poblet, La Salle Iste va superar el Sant Es-

teve de Palautordera per 24-22 gràcies als contraatacs a la segona 

part. L’equip montcadenc va fer un bon partit, tot i que a la prime-

ra meitat no va quedar reflectit en el marcador gràcies a la bona 

actuació de la portera visitant.Toni Silvestre va dirigir la plantilla en 

absència d’Hoyos, que tenia altres compromisos esportius | SA
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Els verds han obtingut un valuós triomf al camp del Gramanet B, un rival directe (0-1)

El CD Montcada ha fet pinya per 
sortir de la zona de descens de la 
Primera Catalana i, per ara, el 
primer assalt l’ha guanyat. Els 
homes d’Iván Rodríguez, to-
cats per l’última derrota a casa 
contra el Rubí (1-2) al temps de 
descompte, van aconseguir en 
el seu desplaçament al camp 
del Gramenet B tres punts d’or 
per començar a sortir de la zona 
baixa de la taula, afavorits tam-
bé per la derrota del Blanes, un 
altre rival implicat en la salva-
ció. Els montcadencs –més units 
que mai, segons van fer públic 
en un comunicat– van jugar un 
bon partit a la població veïna, 

que es van veure recompensats 
amb una victòria que els permet 
continuar somiant amb la per-
manència a falta de set jornades 
perquè acabi la competició. 

Lluitar fins al final. El president 
verd, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
reconeixia que el club “està 
abonat a patir en els últims 
anys, però també a lluitar”,
confiant en l’entrega dels juga-
dors per mantenir el club “a la 
categoria que es mereix”. Per 
la seva banda, l’entrenador creu 
que “cal seguir treballant molt 
dur i sortir cada jornada molt 
concentrats perquè tenim per 
endavant set finals que no po-

dem perdre per continuar a la 
màxima categoria”.
L’entitat farà tot el que estigui a 
les seves mans per donar suport 
a la plantilla en els moments 
més delicats de la temporada. 
La directiva ha posat en marxa 
una campanya per omplir les 
graderies de l’estadi de la Ferre-
ria en els quatre partits que que 
queden a casa: Olot, Poble Sec, 
Guíxols i Olímpic Can Fatjó. Les 
persones que hi vulguin assistir 
poden aconseguir invitacions de 
dilluns a divendres de 19 a 22h 
a les oficines del club, a l’estadi 
de la Ferreria. El CD Montcada 
és a l’antepenúltim lloc amb 34 
punts.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada s’imposa al 
primer assalt de la salvació 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada vol superar l’Olot, el líder, el dia 17 a casa per apropar-se més a la salvació
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La UD Santa María podria 
aconseguir l’objectiu de la tem-
porada –pujar de categoria– la 
pròxima jornada, el dia 16, a 
l’estadi de la Ferreria contra el 
Guinardó. Els homes de José 
Luis Sánchez es troben a tan 
sols un punt d’aquesta fita, des-
prés de la victòria al camp del 
Mollet (1-3) i l’ensopegada del 
Chacarita, el segon classificat, 
per 2-1 contra La Llagosta B. 
El segon objectiu del conjunt 
de Terra Nostra és proclamar-
se campió de lliga del Grup 
Dissetè de Tercera Territorial, 
del qual només estan a cinc 
punts.  A falta de quatre jorna-
des per al final del campionat, 

el Santa María ocupa la prime-
ra posició amb 63 punts, a set 
de diferència del Chacarita i a 
11 del tercer classificat, el Ra-
cing Vallbona. 

El Santa María està a tan 
sols un punt de l’ascens

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El Santa María està a punt de pujar a Segona
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La UE Sant Joan està en el seu 
millor moment de la tempora-
da, amb quatre victòries conse-
cutives i un bon nivell de joc. 
Els montcadencs han guanyat 
a les dues últimes jornades dis-
putades el Cardedeu (4-3) i el 
Santa Eulàlia de Ronçana (1-2). 
El tècnic, Osvaldo Leboso, s’ha 
mostrat molt content del rendi-
ment de la plantilla, que actual-
ment que disposa de jugadors 
suficients. “Ara sí tenim ban-
queta i això repercuteix en el 
rendiment del bloc”, ha indi-
cat l’entrenador. La Unió és al 
vuitè lloc amb 41 punts, a falta 
de sis jornades per al final.

El Sant Joan suma el quart triomf 
amb la idea de situar-se a dalt

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Sant Joan viu aquests dies els millors moments de la temporada en joc i resultats
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> Homenatge al veterà del CD Montcada Fernando Ruiz ‘Candi’
Un grup d’exjugadors veterans del CD Montcada va retre homenatge el 10 d’abril a l’exjugador i extècnic del club 

verd Fernando Ruiz ‘Candi’, en un acte que va incloure diverses activitats com un partit de futbol i el lliurament d’un 

obsequi a l’homenatjat –a la foto– amb les autoritats municipals i un dels veterans del Montcada, José F. Márquez. 

‘Candi’ era el tècnic de l’equip local que va aconseguir l’ascens a Primera Regional als anys 80 | SA   
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Malgrat els mals resultats, els montcadencs estan a un pas d’assegurar-se la salvació

El Valentine ha encaixat una ra-
txa negativa de resultats, amb tres 
derrotes consecutives que l’han 
situat a la zona mitjana de la tau-
la. Els homes de Boris Balibrea 
van perdre a la pròrroga contra el 
Montgat (77-86), el líder, però tam-
bé van caure a la pista del Blanes 
per 79-62 i davant de l’Adepaf de 
Figueres per 77-78. En el cas del 
partit fora de casa, el Montcada va 
jugar per sota de les seves possibi-
litats “perquè no hi va haver la 

concentració i l’actitud idònies”,
opina el tècnic. En canvi, al darrer 
matx jugat a casa, el Valentine va 
fer una bona primera part, amb 
un avantatge sobre el rival de 10 
punts. A la represa, el joc exterior 
va fulminar els montcadencs, que 
van veure com amb 12 triples, el 
Figueres s’emportava la victòria 
del pavelló Miquel Poblet. “Vam 
estar malament en el rebot de-
fensiu permetent moltes sego-
nes opcions”, ha indicat Balibrea, 
qui considera que s’ha d’aprendre 

d’aquestes errades per treure bons 
resultats a les tres últimes jorna-
des de lliga. El calendari, però, 
no serà gens fàcil, ja que els tres 
rivals es juguen molt tant per la 
part de dalt com de baix. “En el 
tram final de la competició hem 
de tornar a demostrar que som 
capaços de sortir una altra vega-
da d’una situació difícil”, explica 
l’entrenador, qui confia poder vèn-
cer el Cerberus Artés al pròxim 
partit “per assegurar-nos pràcti-
cament la permanència”.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine encaixa la tercera 
derrota consecutiva a la lliga

Els montcadencs van perdre a la pista del Ràpid Santa Coloma pel resultat de 5 gols a 4

Tot i completar un partit amb un 
bon rendiment, el Mausa va veure 
a Santa Coloma com s’allunyava 
una mica més de l’aspiració de 
pensar en l’ascens. La derrota a 
la pista del Ràpid Santa Coloma 
per 5 a 4 complica, per no dir que 
esvaeix, qualsevol possibilitat de 
playoff. 
Nau va estrenar el marcador 
donant un avantatge inicial al 
Mausa, que ràpidament els locals 
van neutralitzar. Miguelito, poc 
després, va tornar a avançar els 
montcadencs, però el resultat al 
descans va acabar amb empat a 
dos. A la represa, Mario va mar-

car el 2 a 3, però els colomencs 
van aprofitar el desfortuny dels 
homes de Juan Antonio Jaro, que-
van veure com en 12 minuts fi-
nals s’escapava el partit fins al 5 a 
4 final. “Vam desaprofitar mol-
tes ocasions a la primera part”,
va reconèixer Jaro, qui tenia molt 
clar que “guanyar a Santa Colo-
ma era vital”. L’expulsió de Da-
vid i la davallada física de l’equip 
són altres de les claus que dóna 
el tècnic per explicar la derrota.  
En la pròxima jornada, el dia 16, 
l’equip rebrà l’Arenys, el segon 
classificat amb un avantatge de 6 
punts respecte els montcadencs, 
que continuen al tercer lloc. 

Lluís Maldonado  |  Redacció

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Mausa no pot amb el líder i 
veu com s’allunya de l’ascens
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El Valentine podria assegurar-se la permanència amb un triomf a la pròxima jornada de lliga

La UE Montcada finalitza 
en la cinquena posició

ESCACS. CAMPIONAT DE CATALUNYA

L’entitat i les autoritats municipals van descobrir una placa en commemoració dels 25 anys

El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, comparteix 
protoganisme en el mur d’honor 
del pavelló municipal del Pla 
d’en Coll al costat de les grans 
figures de l’esport montcadenc 
com l’exciclista Miquel Poblet, 
l’exjugador d’handbol Jaume 
Puig, l’exjugador de bàsquet 
Joan Riera i entitats com La Sa-
lle d’handbol i el CB Montcada. 
En commemoració dels seus 25 

anys al llarg del 2011, les auto-
ritats locals i el president d’El 
Cim, Alfred Canals, van desco-
brir el dia 9 d’abril la placa de ce-
lebració de l’efemèride en un acte 
senzill i carregat de simbolisme, 
amb reconeixements i elogis a 
la gran tasca que ha fet durant 
aquest darrer quart de segle una 
entitat que va més enllà de cami-
nar i fer cims. A l’esdeveniment, 
van participar l’alcaldessa, M. 
Elena Pérez (PSC), el president 

de l’IME, Juan Parra (PSC), 
i el president de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Ca-
talunya, Jordi Merino. Aquesta 
és la segona proposta emmarca-
da en el programa de celebració 
del 25è aniversari. La segona, 
prevista el dia 14 a l’Auditori 
Municipal en el moment de tan-
car aquesta edició, consisteix 
en la presentació del llibre Vint-
i-Cim! Una història de muntanyes i 
companyonia.

Lluís Maldonado  |  Pla d’en Coll

MUNTANYISME

El Centre Excursionista El Cim té  
un lloc d’honor al Miquel Poblet 
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D’esquerra a dreta, Jordi Merino, Alfred Canals, l’alcadessa i Juan Parra, amb la placa a dalt

El primer equip de la UE Mont-
cada ha acabat el Campionat de 
Catalunya per equips a la cin-
quena posició amb 5’5 punts, 
una classificació que li permet 
continuar la temporada vinent 
a la Divisió d’Honor, la màxi-
ma categoria. A l’onzena i últi-
ma ronda, disputada el dia 10, 
els montcadencs van vèncer el 
Cerdanyola per 6’5 a 3’5. La 
directiva ha fet una valoració 
positiva de la trajectòria del con-
junt local. “Al final, ha guan-
yat l’UGA, que el vam tenir 
contra les cordes a la primera 
ronda, quedant palès el po-
tencial dels nostres jugadors”,
ha indicat Eugenio Romero, un 
dels responsables del club.

Curs de monitor. El club mont-
cadenc i la Federació Catalana 
organitzen un curs de monitor 
base coincidint amb la disputa 
de l’Open Internacional Vila 
de Montcada. Les classes, que 
es duran a terme a l’Espai Cul-
tural Kursaal on es juga el tor-
neig, aniran a càrrec del Mestre 
Fede Josep Suárez, llicenciat en 
psicologia. En total, el curs co-
mençarà el 27 de juny i acabarà 
l’1 de juliol i constarà de 16 ho-
res presencials i 20 d’estudi via 
telemàtica. El temari inclou re-
glamentació bàsica, iniciació a la 
tàctica, informàtica aplicada als 
escacs i pedagogia en escacs. Les 
inscripcions s’han de fer a través 
de l’adreça electrònica pclaro-
saguilar@gmail.com.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El Mausa s’ha allunyat de les opcions d’ascens
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BTT. COPA DE FRANÇA

La ciclista local Anna Vi-
llar, de l’Ayala Team, va 
acabar a l’onzena posició a 
la Copa de França, dispu-
tada el dia 3. La corredora 
montcadenca afrontava la 
prova amb força, motivació 
i ganes de mesurar-se a les 
millors, ja que participava 
un gran nombre de ciclis-
tes habituals a les copes del 
món. Villar va fer una gran 
sortida, col·locant-se cin-

quena, però uns problemes 
mecànics la van allunyar 
de la lluita pel triomf. La 
ciclista local no es va donar 
per vençuda i, una vegada 
solucionada l’avaria, va 
continuar la cursa remun-
tant alguns llocs a la taula 
–va arribar a perdre uns 12 
llocs. “Vaig punxar a una 
zona amb moltes pedres, 
em va fer molta ràbia, 
però vaig lluitar fins al 
final”, va indicar Villar. 

La ciclista local va arribar a perdre 12 llocs

Una avaria relega Anna 
Villar a l’onzena posició

> El Mausa B, amb possibilitats de pujar
L’equip sènior B de l’FS 

Mausa encara té opcions 

d’aconseguir l’ascens a Pri-

mera Divisió. Els montca-

dencs es troben a la sego-

na posició del Grup Tercer 

de Segona Divisió, amb 48 

punts, a sis de diferència 

respecte el líder, el Mataró. 

Els dos conjunts que se-

gueixen al Montcada són el 

Polinyà i l’Arenys, ambdós 

empatats a 44 punts. A les últimes jornades jugades, el Mausa B 

va vèncer el Racing Pineda (0-1) i el Vallgorguina (4-2) | SA  

> El Can Sant Joan s’endú el derbi local
El CEB Can Sant Joan-B. Montseny va guanyar el derbi mont-

cadenc contra el sènior B de l’Elvira-La Salle per 65 a 72. 

Els de Can Sant Joan es troben a l’onzena posició del Grup 

Primer del Campionat de Catalunya sènior amb 10 triomfs i 

15 ensopegades, mentre que l’equip de Mas Rampinyo és 

l’antepenúltim amb 4 victòries i 20 derrotes | SA
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> L’EF Montcada, desè amb 26 punts
L’equip sènior de futbol sala de 

l’EF Montcada ocupa la desena 

posició al Grup Quart de Segona 

Divisió, amb 26 punts, a manca 

de cinc partits perquè acabi la 

competició de lliga. Els mont-

cadencs van empatar a 4 gols 

a casa davant del conjunt de la 

presó de Quatre Camins i, una 

setmana més tard, van perdre 

contra l’Spinola, el segon classi-

ficat, per un 5-2 | SA 

> El Can Cuiàs es troba al sisè lloc
El conjunt sènior de l’AE Can Cuiàs està situat a la sisena 

posició al Grup Quart de Primera Divisió, amb 34 punts. 

Els nois que entrena Matías Ruiz van aconseguir una vic-

tòria molt important davant el tercer classificat, l’Automa-

tic Aiguafreda, per 9 a 4. Però, a la setmana següent, els 

montcadencs van caure a la pista de l’Inter Sentmenat, el 

penúltim de la taula, per 8 a 5 | SA   
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BÀSQUET. CAMPIONAT SÈNIOR

El sènior A de l’Elvira-La 
Salle segueix entre el grup 
d’equips capdavanters al 
Grup Tercer del Campi-
onat de Catalunya sèni-
or. Els montcadencs han 
aconseguit 20 victòries i 6 
derrotes, empatats amb el 

Col·legi Cultural de Bada-
lona i Nou Badia. Als dos 
últims partits, l’Elvira va 
perdre contra el Regina 
Carmelí per 77 a 37 i, a la 
jornada anterior, es va im-
posar al Mas de Sant Llei 
per un ajustat 65 a 63. 

L’Elvira A segueix entre 
els primers al Grup 3 
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L’Elvira és segon empatat amb tres equips més al Campionat de Catalunya
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Sílvia Alquézar | Redacció

KORFBAL

El Multiópticas Isis A s’ha 
assegurat una plaça al play-
off pel títol a la Lliga Naci-
onal després de guanyar a 
la pista de l’SLKC per 16 a 
24, a manca d’una jornada 
perquè acabi la fase regu-
lar. Els montcadencs, que 
ja han complert el gran 
objectiu de la temporada, 
van jugar un gran partit 
on destaquen les 10 ciste-
lles de Marc Castillo i les 
6 de José M. Álvarez. Per 

la seva banda, el Multióp-
ticas B s’ha convertit en el 
campió de la fase regular 
de Segona Divisió, després 
de superar l’SLKC B per 
12-14 a manca d’un en-
frontament perquè finalitzi 
la competició.
D’altra banda, el pavelló 
Miquel Poblet acollirà el 
dia 17 la presentació de les 
seleccions catalanes s’14, 
s’16, s’19 i s’21, amb 13 
persones del korfbal mont-
cadenc.

El conjunt B s’assegura el primer lloc a Segona 

El Multiópticas A jugarà 
la fase pel títol de lliga

El Multiópticas Isis A ha aconseguit la classificació per al play-off pel títol 
C
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> La Salle Veteranes, a semifinals
L’equip d’handbol de veteranes de La Salle, format aquesta 

temporada, ha acabat en segon lloc de la fase regular de la lli-

ga, obtenint la classificació per a semifinals, que jugarà contra 

el Granollers a doble partit. El guanyador disputarà la final, que 

s’enfrontarà al vencedor de l’eliminatòria entre el Castelldefels i 

el Gavà. El conjunt local només ha perdut dos partits, precisa-

ment contra el Castelldefels, el campió de la primera fase | SA   
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Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. TERCERA CATALANA

La Salle B es troba a la 
tercera posició del Grup 
B de la Tercera Catalana, 
amb 29 punts, darrera del 
Safa (33) i el Gavà (34) i 
amb dos punts d’avantatge 
respecte el seu persegui-
dor més immediat, el Sant 
Adreu de Palomar. Als dos 
últims enfrontaments, els 

montcadencs, dirigits per 
Pere Arbona, van superar 
el Sant Joan Despí, el novè 
classificat, per 27 a 32. Una 
setmana abans, els locals 
van apallissar el Tortosa, el 
vuitè a la taula, per un con-
tundent 42 a 18. L’equip sè-
nior B lluita per estar entre 
els millors i poder aspirar a 
un ascens de categoria.   

L’equip ha guanyat els dos darrers matxs disputats

La Salle B es manté al 
tercer lloc del Grup B
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L’exwaterpolista Pedro 
García Aguado tornarà al 
Kursaal a fer més xerrades 
sobre la prevenció i el tracta-
ment de les addiccions. Les 
sessions, que tindran lloc 
el 2 de maig, s’adrecen als 
estudiants de primer de bat-
xillerat i als pares i mares 
dels alumnes. A petició dels 
centres de secundària des-
prés de la primera xerrada 
d’Aguado al mes de desem-
bre a Can Sant Joan, l’Ins-
titut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) i el Consell 
Esportiu del Vallès Occi-
dental Sud (CEVOS) han 
decidit repetir l’experiència 
en el marc de les iniciatives 
per prevenir les conductes 
de risc i la drogadicció entre 
els joves.

Enganxa’t. L’exjugador de 
futbol del Barça Josep Mo-
ratalla va parlar el 4 d’abril 
a Montcada sobre els benefi-
cis que comporta fer esport 
per a la salut i per evitar 

conductes de risc en un acte 
organitzat per l’Agrupació 
de Veterans del club blau-
grana amb el suport de la 
Regidoria de Salut Pública i 
l’IME, amb motiu dels dies 
mundials de la Salut i l’Ac-
tivitat Física. Moratalla va 
presentar la iniciativa ‘En-
ganxa’t a l’esport’ als infants 

i als adults durant dues xer-
rades que va oferir a l’estadi 
de la Ferreria. La primera 
es va adreçar als joves juga-
dors de l’EF Montcada, als 
quals els va indicar que “ha 
de donar prioritat al joc 
net per sobre del resultat i 
del rendiment”. Pel que fa 
a la trobada amb els grans, 

Moratalla va demanar als 
pares que “no traslladin les 
seves frustracions als fills, 
perquè acaben deixant 
l’esport”. L’acte també va 
comptar amb la intervenció 
d’alguns representants de 
l’EF Montcada, autoritats 
municipals i una infermera 
del CAP Montcada.

PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC

Carlos Depares, de l’EF Montcada; el regidor d’Esports, Juan Parra, i l’exjugador del Barça, Josep Moratalla

S. Díaz/S. Alquézar | La Ferreria

L’exjugador blaugrana Josep Moratalla va fer una conferència sobre els beneficis que comporta fer esport

L’exwaterpolista Pedro García farà 
més xerrades sobre les addiccions

La Joventut Atlètica Montca-
da (JAM) ha aconseguit 16 
podis al Campionat Comar-
cal d’Atletisme, disputat a 
Barberà el 2 d’abril. Cal des-
tacar les primeres posicions 
de la benjamí Berta Núñez i 
de la prebenjamí Lucía Na-
varrete en llençament i dels 
infantils Paula Molina i Yeli 
Sagna a la prova dels 600 me-
tres i dels 1.000 m., respecti-
vament. La JAM també es 
va endur la medalla de plata 
als 600 m. (Berta Núñez), als 

400 m. (Lucía Navarrete), en 
salt de llargada (l’aleví Paula 
Sofía i la infantil Usha Polo), 
als 60 metres (Usha Polo), 
en llançament (Paula Moli-
na) i als 1.000 m. (l’infantil 
Joan Riera i el cadet Víctor 
Espasa). El guardó de bron-
ze va ser per a Lucía Navar-
rete en salt de llargada, i per 
als l’infantils Marc Gómez 
Núñez en 60 metres i Marc 
Gómez Gerbolés en llan-
çament de disc. L’equip aleví 
femení va ser segon a la cur-
sa del 4x60 metres.

La JAM obté 16 podis 
al torneig comarcal

ATLETISME

Sílvia Alquézar | Redacció

La secció esportiva de 
l’AMPA El Turó fa tres 
anys que està adherida 
al Pla Català de l’Esport, 
una iniciativa de la Ge-
neralitat que promociona 
la pràctica d’una filosofia 
de vida en què l’esport 
és sinòmin de benestar. 
Les activitats extraesco-
lars estan coordinades pel 
professor d’educació física 
Nacho Gálvez, qui explica 
que l’objectiu és “buscar 
iniciatives a mida segons 
les inquietuds d’un grup 
mínim d’alumnes”. Així, 
aquest curs s’ha posat en 
marxa un taller de funky 
i, en anys anteriors, també 
s’han impulsat altres activi-

tats físiques com el patinat-
ge i el karate, a més d’altres 
projectes més consolidats 
com les lligues de bàsquet 
i futbol sala del CDEM, el 
multiesport i la psicomotri-
citat, també promoguts des 
de l’ens municipal per a to-
tes les escoles. 

Ajuts. En total, mouen el 
cos d’una manera o una 
altra gairebé 120 alumnes 
cada setmana, que només 
han de pagar 8 euros per 
cada activitat que fan grà-
cies a la subvenció del Pla 
Català. “Optem perquè 
faci esport el màxim 
nombre d’infants possi-
ble a un preu bastant as-
sequible”, diu Gálvez.

ESPORT ESCOLAR

Sílvia Alquézar | Redacció

Els alumnes només han de pagar 8 euros gràcies a la subvenció del Pla Català de l’Esport

El Turó beca tots els infants que 
fan alguna activitat física al centre

El patinatge és una de les activitats extraescolars que s’oferta a El Turó
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> Comencen les jornades esportives
Les escoles Reixac i Font Freda inauguraran el 30 d’abril el ca-

lendari de les jornades esportives que cada any organitzen les 

AMPAS dels centres escolars del municipi. El 14 de maig serà el 

dia del Mitja Costa i el Sagrat Cor, mentre que el dia 28 tindran 

lloc les dels col·legis El Turó i Elvira Cuyàs. Tancarà el programa 

El Viver, que les farà el 3 i 4 de juny. La cloenda dels Jocs Escolar 

posarà punt i final a les activitats esportives amb la festa que se 

celebrarà el 21 de maig al Parc de la Llacuna, a Mas Duran | SA 

> Curs d’esport per a malalts crònics
La Regidoria de Salut Pública i Consum, amb el suport de 

l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME), ha engegat el primer 

curs d’activitat física adreçat a aquelles persones que han rebut 

la prescripció mèdica de fer esport. Aquesta activitat es troba dins 

del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES), una iniciativa per 

lluitar contra el sedentarisme que va posar en marxa la Gene-

ralitat el 2007 i a la qual es va afegir l’Ajuntament. L’objectiu és 

millorar la salut i la qualitat de vida de les persones sedentàries, 

tot augmentant els nivells d’activitat física i facilitant la pràctica als 

usuaris de l’atenció primària. Aquest curs es fa al pavelló Miquel 

Poblet els dimarts i dijous de 17 a 18h | SA
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> Primer Torneig de Primavera d’escacs
Prop d’una trentena d’infants de Badia, Ripollet i Montcada va 

participar al I Torneig de Primavera, que es va disputar el 9 d’abril 

al pavelló Miquel Poblet. El millor classificat local va ser Arnau 

Jové, de 9 anys, que va ser tercer. El segon torneig tindrà lloc el 

14 de maig. A la foto, alguns dels participants | SA 
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L’equip juvenil de l’FS 
Mausa està situat a la zona 
tranquil·la de la classifica-
ció a la Lliga Nacional, la 
categoria més important. 
Els montcadencs es tro-
ben a la vuitena posició 
amb 30 punts, a un de 
diferència del Manresa i 
a tres d’avantatge respecte 
La Unión, el seu imme-
diat perseguidor. Després 

d’una ratxa bastant positi-
va de resultats, a les dues 
últimes jornades el conjunt 
local no ha pogut sumar 
cap punt. El Mausa va 
caure derrotat a casa con-
tra el Mataró, el sisè classi-
ficat amb 36 punts, per 4 a 
6. Una setmana abans, els 
montcadencs van perdre 
contra el Jesús María, el 
desè amb 24 punts, per 8 
gols a 3.

El juvenil és el vuitè 
a la zona tranquil·la

FUTBOL SALA. FS MAUSA

Sílvia Alquézar | Redacció
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El juvenil del Mausa es troba a la vuitena posició de la màxima categoria

El juvenil té l’ascens a tocar 
amb sis punts d’avantatge

A falta de cinc jornades 
perquè acabi la lliga, l’equip 
juvenil està cada vegada 
més a prop d’aconseguir 
l’objectiu de la temporada: 
pujar a Primera Divisió. 
Els nois de Manolo Jimé-
nez són més líders, ja que 
sumen 52 punts al Grup 
25 de Segona Divisió i es-
tan a 6 punts del seu per-
seguidor més immediat, 
la Penya Barcelonista de 
Sant Celoni. Els montca-
dencs segueixen ferms en 
la lluita per l’ascens amb 
nous triomfs. Els locals 
van vèncer el Llerona per 
1-6, el Cardedeu per 1-2 en 
el maxt ajornat del 12 de 
març i el Martorelles per 
7-1. A les dues pròximes 
jornades, el Montcada 
jugarà a l’estadi contra la 
Llagosta i el Lourdes de 
Mollet.

Alevins. Els cinc equips 
alevins de l’EF Montcada 
estan fent una bona tem-
porada en el primer any 
de la nova lliga de futbol 
7. El conjunt millor classi-
ficat és l’A, que és el quart 
del Grup Novè de Tercera 
amb 80 punts i un partit 
menys. El seu tècnic, Ro-

bert Villa, s’ha mostrat 
“molt content amb la 
projecció de la plantilla”.
D’altra banda, el B és a 
la zona mitja alta també 
de Tercera, mentre que el 
C, el D i l’E –que juguen 
a Quarta Divisió– estan 
a les posicions còmodes 
avançant molt dia a dia.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

Els cinc equips alevins estan fent una bona temporada a la nova lliga de futbol 7

Passen les jornades i cada 
vegada està més emocio-
nant la recta final de la lli-
ga al Grup Setè de Primera 
Divisió. El CD Montcada 
no falla i segueix entre 
el grup capdavanter que 
lluita per ascendir a Pre-
ferent, un objectiu que 
només aconseguirà el pri-
mer classificat. Els verds es 
troben a la segona posició 

amb 58 punts empatats 
amb el Mollet i, al tercer 
lloc, hi ha el Parets, amb 
56, tots tres equips amb 
partits ajornats. A les dues 
últimes jornades, el CD 
Montcada va guanyar al 
camp del Bellavista Milán 
per 1-2 i, a la setmana se-
güent, es va imposar amb 
claredat en la seva visita a 
l’Atmella del Vallès per un 
contundent 0 a 4. 

El CD Montcada no 
falla i segueix a dalt

FUTBOL JUVENIL

Sílvia Alquézar | Redacció

El CD Montcada es troba entre el grup d’equips que lluiten per l’ascens

L’equip juvenil de La 
Salle ha iniciat la Copa 
Catalunya amb una de-
rrota. El conjunt de Jaume 
Puig va perdre contra el 
Granollers, el campió de 
la Lliga Catalana, per 42 
a 28. Malgrat la diferèn-
cia, els montcadencs van 
començar el partit bé, amb 
un avantatge de fins a dos 
gols en el marcador fins 

al minut 20. Però, a partir 
d’aquí, el Granollers va 
deixar palesa la seva su-
perioritat i, abans del des-
cans, ja havia donat la vol-
ta a l’electrònic (19-14). La 
segona meitat va ser més 
del mateix fins al resultat 
final, amb un desavantatge 
montcadenc de 14 tants. 
Cal destacar els 10 gols de 
Chus Pons i els 7 de Jordi 
Quintanar. 

El juvenil perd amb el 
Granollers a la Copa

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil de La Salle va acabar la Lliga Catalana a la vuitena posició

L’aleví A es troba a la quarta posició amb opcions de quedar més amunt
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L’equip mini B del Valen-
tine ha millorat el joc i els 
resultat en la segona fase 
de la temporada. Els nois 
que entrena Marc Amenós 
estan jugant la fase regular 
Nivell C-1. Al Grup Setè, 
el Montcada es troba a la 
quarta posició amb 6 vic-
tòries i 4 derrotes. A les 
dues últimes jornades dis-
putades, el mini B va guan-
yar de forma clara l’AESE 
B, el cinquè amb 4 triomfs, 
per 83 a 35. Al matx an-
terior, els montcadencs no 
van poder superar el segon 
classificat sense conèixer 
encara la derrota, el CAT 
Mini, amb qui van perdre 
per 88 a 50. A la primera 

fase de la lliga, el Valenti-
ne va jugar al Grup 12 del 
Nivell B, on va finalitzar 
penúltim amb 2 victòries.

L’equip mini B millora 
el joc i els resultats

BÀSQUET. VALENTINE

Sílvia Alquézar | Redacció L’equip aleví de l’AE Can 
Cuiàs està fent una gran 
campanya en la seva pri-
mera participació a una 
lliga federada. Els mont-
cadencs ocupen la quarta 
posició amb 51 punts, em-
patats amb el Riudellots, 
el tercer, a qui precisa-
ment van superar fa dues 
jornades per 2-3. Els locals 
també es van imposar a 
l’Escola Pia de Sabadell 
per 3-1 al darrer matx ju-
gat a casa. El conjunt aleví 
juga al Grup Segon de Se-
gona Divisió. A manca de 
set jornades, l’aleví aspira 
a seguir aprenent. L’equip 
també participa a la lliga 
de futbol sala que organit-
za el CDEM  | SA

FUTBOL SALA

L’aleví de Can 
Cuiàs ocupa 
el quart lloc
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> El sots-25 de Can 
Sant Joan és vuitè

L’equip sots-25 del CEB Can Sant Joan 

es troba a la vuitena posició amb 10 

victòries i 13 derrotes. Els locals van 

guanyar a la darrera jornada disputada 

l’Escola Pia de Sabadell per 70-74 | SA
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El sots-21 masculí va vèncer el Gavà


