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PARTIT DECISIUPP
El CD Montcada buscarà 
el triomf contra el cuer per 
assegurar-se la permanència

ÈXIT EN NATACIÓ 
L’EN Montcada ha sumat un 
total de 26 podis al Campionat 
Comarcal disputat a Badia

PÀG. 34 PÀG. 37

S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

El pavelló Miquel Poblet serà 
l’escenari del 6 al 8 de maig d’un 
dels sectors d’ascens a Primera 
Nacional, en el qual s’enfrontaran 
La Salle, el Santa Fe de Granada, 
l’Arrasate de Mondragón i el 
Puig d’en Valls d’Eivissa. La Salle 
debutarà divendres a les 19.30h 
contra l’equip d’Andalusia i, tot 
seguit, a les 21.15h començarà 
l’enfrontament entre l’Arrasate 
i el Puig d’en Valls. A la jorna-i el Puig d’en Valls. A la jornai el Puig d’en Valls. A la jorna
da següent, a les 18.30h jugaran 
l’equip basc contra l’andalús, 
mentre que els montcadencs es 
veuran les cares amb l’equip ba-veuran les cares amb l’equip baveuran les cares amb l’equip ba
lear a les 20.30h. Ja a la tercera 
i última jornada, el Santa Fe ju-
garà contra el conjunt eivissenc 
a les 11h i La Salle s’enfrontarà 
a l’Arrasate a les 13h. El primer 
classificat aconseguirà l’ascens, 
mentre que el segon tindrà una 
segona oportunitat en una fase 
de repesca entre els segons de 
tots els sectors.

Factor pista. “Tenir el teu públic 
al costat i trobar-te a la pista on 
entrenes i jugues cada setmana 
és molt important”, ha comen-
tat l’entrenador local, Dídac de 
la Torre, qui disposarà de tota la 
plantilla per al play-off. Respecte 
els rivals, el tècnic assegura que 
“tots els conjunts són forts i 

alguns tenen molta experièn-
cia en esdeveniments d’aquest 
tipus”, un fet que també ha des-
tacat el president de La Salle, Jo-
sep Maresma, qui considera que 
“els nostres jugadors donaran 
la talla, tot i que són molt joves 
i no han jugat mai unes fases”.
El cos tècnic i la directiva han 
volgut transmetre un missatge de 
tranquil·litat a la plantilla perquè 
“l’objectiu de la temporada 
està ja aconseguit amb escreix”,
ha dit Maresma, qui ha afegit 
que “jugar les fases i, a més, a 

Montcada ja és un premi”. Per 
la seva banda, l’entrenador es-
pera començar el sector amb un 
triomf contra l’equip d’Andalusia. 
“Debutar amb victòria és im-
portant, hem de sortir molt 
concentrats des del principi”,
ha manifestat de la Torre, qui 
opina que debutar amb bon peu 
serviria per agafar ànims cara al 
segon matx.
Els equips rivals tenen prevista la 
seva arribada a Montcada el dia 6 
i s’allotjaran a l’hotel de Ripollet. 
Dissabte, l’Ajuntament i el club 

han organitzat una recepció ofi-
cial a la Casa de la Vila (12.30h) 
per donar la benvinguda a les 
delegacions. “Les fases són una 
bona oportunitat per projec-bona oportunitat per projecbona oportunitat per projec
tar una imatge positiva de La 
Salle i de la ciutat”, ha indicat 
Maresma, qui espera que Mont-Maresma, qui espera que MontMaresma, qui espera que Mont
cada sigui una festa de l’handbol 
independentment del resultat que 
obtingui el conjunt local. Mont-obtingui el conjunt local. Montobtingui el conjunt local. Mont
cada Ràdio farà la transmissió en 
directe dels tres partits del conjunt 
amfitrió a través del 104.6 FM i 
de www.montcadaradio.com.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL MASCULÍ. FASE D’ASCENS A NACIONAL

La Salle és l’amfitriona del sector que es 
juga al pavelló M. Poblet del 6 al 8 de maig
L’equip que entrena Dídac de la Torre s’enfrontarà al Santa Fe de Granada, l’Arrasate de Mondragón i el Puig d’en Valls d’Eivissa 

La Salle vol aprofitar el fet de tenir el factor pista a favor per continuar fent història i aconseguir l’ascens a la Primera Divisió Estatal

La marea vermella

El pavelló M. Poblet es tenyi-
rà de vermell entre el 6 i el 8 
de maig per animar el primer 
equip de La Salle. El club ven-
drà samarretes commemo-
ratives del torneig i regalarà 
gorres i globus allargats també 
de color vermell per a totes les 
persones que assisteixin als 
partits. L’entitat ha contractat 
una fotògrafa per instantànies 
als assistents que després po-
dran adquirir i endur-se així 
un record de l’esdeveniment. 
D’altra banda, La Salle orga-
nitzarà un concurs entre els 
diferents equips del club per 
escollir el que millor animi al 
sènior masculí durant els tres 
dies de competició, un premi 
que es farà públic durant la 
diada de l’handbol Salvador 
Benítez. Els més petits tam-
bé tindran els seus minuts de 
glòria ja que jugaran partits a 
la mitja part de cada enfron-
tament del sector. “La idea 
és que el pavelló sigui una 
marea vermella que doni su-
port als nostres jugadors”, ha 
comentat el president, Josep 
Maresma, qui ha fet una crida 
a tota la ciutadania perquè el 
pavelló Miquel Poblet estigui 
ple de gom a gom per animar 
La Salle Montcada | SA
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FUTBOL. SEGONA

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Unió perd 
després de 
quatre victòries 
consecutives

El Sant Joan no ha pogut man-
tenir la ratxa guanyadora i, 
després de quatre victòries con-
secutives, ha tornat a perdre a 
la lliga. Va ser el dia 1 a casa 
contra la Sadadellenca, el se-
gon classificat, per 1-2, en un 
matx intens i ple de jugades 
polèmiques. La plantilla local 
ha criticat l’actuació arbitral en 
considerar que no va xiular dos 
penals clars a favor dels mont-
cadencs. D’altra banda, el club 
lliurarà els llibres que ha recollit 
a la campanya que ha posat en 
marxa amb motiu de la Diada 
de Sant Jordi a la Fundació Pro-
jecte Home en un acte que tin-
drà lloc el dia 11 a la Casa de la 
Vila (18.30h). 

La UD Santa María jugarà la 
propera temporada a la nova 
Tercera Catalana. L’equip va as-
solir l’ascens directe el 16 d’abril 
després de guanyar 1 a 0 el Gui-
nardó a l’estadi de la Ferreria 
en un partit en què els locals no 
van estar massa encertats cara a 
porteria però van sumar els tres 
punts –de fet, només en necessita-
ven un per aconseguir pujar. Ser-
gio, al minut 14, va ser l’autor de 
l’únic gol del matx amb un fort 
xut dins de l’àrea que el porter 
visitant no va poder aturar. Els 
montcadencs van controlar bé el 
ritme del partit i, fins i tot, van 
disposar de més oportunitats 
per ampliar l’avantatge. El Gui-
nardó va ser un rival complicat 
que va demostrar el perquè es 
troba classificat a la part alta de 

la taula. El Santa María va jugar 
un bon partit i va saber rendibi-
litzar el seu avantatge mínim fins 
al xiulet final de l’àrbitre. 

Festa grossa. En acabar el temps 
reglamentari, l’equip de Terra 
Nostra va compartir amb l’afició 
la seva fita. “Hem aconseguit 
ser campions després de 40 
anys”, va celebrar el president 
del club, Francisco Romero, qui 
va remarcar que “aquest dia 
és històric per al club i una 
gran alegria per a tothom”.
L’entrenador, José Luis Sánchez, 
va destacar que la clau de l’èxit és 
“fruit del treball col·lectiu dels 
jugadors, els tècnics, la directi-
va i l’afició”. Per la seva banda, 
el capità, Gerard Vendrell, coin-
cideix amb el tècnic que l’esforç 
al llarg de tota la temporada ha 

pagat la pena i, respecte la cam-
panya vinent a la nova categoria, 
el jugador creu que “si conti-
nuem treballant així podrem 
mantenir-nos sense problemes 
a la nova Tercera Catalana”.
Un altre dels protagonistes de 
l’ascens, el segon entrenador, 
Marc Rodríguez ‘Pitu’, s’ha mos-
trat molt content amb l’ascens: 
“Sabíem que no seria fàcil per-“Sabíem que no seria fàcil per“Sabíem que no seria fàcil per
què a la lliga hi ha bons equips 
que han donat la talla en tot 
moment”.
La festa de celebració de l’ascens 
va continuar al vestidor de 
l’estadi de la Ferreria. Els juga-
dors van brindar amb cava i 
tots, inclosos els entrenadors i 
els directius, van passar per la 
dutxa vestits, lluint la samarreta 
que deia que el Santa María ja és 
equip de Tercera Catalana.

Pilar  Abián | La Ferreria

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

El Santa María compleix amb nota el 
somni de l’ascens a Tercera Catalana
El conjunt local també s’ha proclamat campió del Grup Dissetè a falta de dues jornades perquè acabi la lliga

La plantilla de la UD Santa María va celebrar l’ascens a l’estadi de la Ferreria i tots els seus components van lluir una samarreta en què es podia llegir que ja són un equip de Tercera CatalanaTT

Amb l’ascens a la butxaca, el 
Santa María va arrodonir la 
temporada en proclamar-se  
campió del Grup 17 de Terce-
ra Territorial a manca de dues 
jornades perquè acabi el cam-
pionat, en vèncer al camp de 
la Llagosta B per 1-6. En els 
primers 20 minuts, dues erra-
des del rival es van convertir 
en gols a favor del Santa María. 
Els de Terra Nostra van marcar 
al minut 33 el tercer en una 
jugada de córner culminada 
per Toni. Dos minuts més tard, 
la Llagosta B va fer el gol de 
l’honor després de transformar 
un penal. Ja al segon temps, 
van segellar la golejada final 
amb tants obra de Juanito, Éric 
i Gerard | LM

Campions de lliga

FUTBOL FEMENÍ

Lluís Maldonado  | Redacció

L’EF Montcada 
treu un valuós 
empat a 1 al 
camp del Soses

Enmig d’un ambient ensordidor, 
l’equip femení de l’EF Montca-
da va treure un valuós empat a 
un gol al camp del Soses de Llei-
da, un conjunt que s’està jugant 
el descens a Segona Divisió. Les 
montcadenques van portar la 
iniciativa en tot el matx, mentre 
que les lleidatanes van anar sem-
pre a remolc del joc vallesà. “Es-
tic content perquè hem domi-
nat amb un gran col·locació al 
camp”, va dir el tècnic, Antonio 
Moya. El Montcada és al vuitè 
lloc amb 33 punts. 
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El CD Montcada rep el cuer el dia 8 amb la idea de fer un pas de gegant per a la salvació

El CD Montcada disputarà el 8 
de maig a l’estadi de la Ferreria 
un partit vital per la permanència 
a Primera Catalana. Els homes 
d’Iván Rodríguez s’enfrontaran 
al Poble Sec –el cuer amb no-
més 10 punts i ja descendit– 
amb l’objectiu de sumar els tres 
punts i fer un pas de gegant en 
la lluita per la salvació. “Ens ho 
juguem tot en aquest matx, ne-
cessitem els tres punts perquè 
poden ser determinants per se-
guir a la categoria”, ha indicat 
l’entrenador. El Montcada és an-
tepenúltim amb 35 punts, a cinc 
d’avantatge respecte el seu per- per per
seguidor immediat, el Blanes, 

que en té 30 i, a manca de cinc 
partits, és l’altre rival que ocupa 
una de les dues places de des-
cens juntament el Poble Sec. Per 
al tècnic, és important guanyar 
el pròxim matx a casa perquè, a 
excepció d’aquest enfrontament, 
la resta de rivals que li queden 
al Montcada es troben a la part 
alta de la taula. “El partit con-
tra el Poble Sec és una bona 
oportunitat per sumar, però 
no ens hem de confiar perquè 
el matx encara s’ha de guan-
yar”, ha advertit Rodríguez, qui 
espera que els aficionats omplin 
l’estadi per donar suport als ju-
gadors. 
Cara a l’enfrontament contra 

el cuer, el Montcada no podrà 
comptar amb Jordi Sánchez 
–amb un esquinç que el man-
tindrà de baixa unes tres setma-
nes– i Salvanyà, que complirà el 
partit de sanció en acumular la 
cinquena targeta groga, que va 
veure al darrer partit amb la Ra-
pitenca (2-0). Malgrat la derro-
ta, l’entrenador veu bé la planti-
lla perquè opina que es troba en 
una dinàmica de confiança i se-
guretat en si mateixa. “L’equip 
està concentrat i, veient com 
està jugant a les últimes jor-
nades, crec que podem obtenir 
resultats positius”, ha manifes-
tat el tècnic. El partit contra el 
Poble Sec començarà a les 12h.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Rodríguez: ‘Ens ho juguem tot 
al partit contra el Poble Sec’
Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada sortirà al camp conscient de la importància de guanyar el Poble Sec
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El Valentine homenatja 
Dani del Castillo, ferit 
greu en un accident

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

Feia tres jornades consecutives 
que el Valentine no guanyava a 
la lliga, però l’1 de maig es va re-
trobar amb la victòria en superar 
el Minguella, el quart classificat, 
per 88 a 77. Va ser un triomf molt 
especial per a la plantilla que en-
trena Boris Balibrea, que va retre 
un petit homenatge al seu base 
titular, Dani del Castillo, que el 
dia 19 va patir un greu accident 
de trànsit a Tarragona. El juga-de trànsit a Tarragona. El jugade trànsit a Tarragona. El juga
dor, de 25 anys, podria ser tras-
lladat en breu de l’hospital tarra-lladat en breu de l’hospital tarralladat en breu de l’hospital tarra
goní a Barcelona, després d’uns 

dies de molts nervis en què fins i 
tot es va témer per la seva vida. 
Del Castillo, que ja ha sortit de la 
UCI, es recupera de greus lesions 
a les dues cames i a un braç. 

Homenatge. Abans de començar 
el partit al pavelló Miquel Poblet, 
tots els components del Valenti-
ne van sortir a la pista amb una 
samarreta amb la fotografia del 
base titular. “És una manera de 
donar-li ànims i mostrar-li la 
nostra estimació –ha dit el tèc-
nic– perquè avui tots hem estat 
en Dani i hem tirat del cor per 

guanyar”. Per la seva banda, el 
capità, Raúl Ortega, ha desitjat 
que el seu company “es posi bé 
aviat” i ha remarcat que “és el 
millor jugador de la lliga”. En el 
capítol humà, Ortega opina que 
l’accident ha unit més la plantilla 
“perquè te n’adones com en un 
segon tot el que tens pot des-

aparèixer”. “Estic orgullós de 
presidir un club com aquest”,
va dir el president del Valentine, 
Luis Miguel Rodríguez. L’equip 
no va fallar el dia del Mingue-
lla, un partit important perquè 
la victòria ha permès als mont-la victòria ha permès als montla victòria ha permès als mont
cadencs tenir pràcticament asse-
gurada la permanència a la Copa 

Catalunya en la seva primera 
temporada. La continuïtat la 
poden confirmar al darrer matx 
de la competició, el pròxim  8 de 
maig a la pista del Sant Andreu 
de Natzaret, a Badalona. Els lo-
cals es troben ara a la vuitena 
posició del Grup Segon amb 15 
triomfs i 14 derrotes. 

Sílvia Alquézar  | Redacció 

La plantilla del Valentine va sortir a la pista del pavelló Miquel Poblet amb una samarreta amb la foto de Dani del Castillo per donar-li ànims
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El Lee Young triomfa 
al Campionat estatal

TAEKWONDO

El Club Lee Young Montcada ha 
guanyat 8 medalles al Campio-
nat d’Espanya de taekwondo en 
la modalitat de tècnica, disputat 
el 21 d’abril a Còrdova. Cal des-
tacar les medalles d’or d’Alberto 
Jo Lee a la categoria de segon 
sènior, de Diego Carrillo a la 
prova de màster masculí i dels 
equips sincronitzats A i B for-
mats per José Luis Estudillo, Al-
berto Jo Lee i Miguel A. Luján, i 
Diego Carrillo, Bernardo Fidal-
go i Juan A. Santiago, respectiva-
ment. D’altra banda, el conjunt 

femení composat per Jennifer Ál-
varez, Yolanda Fidalgo i Vanesa 
León van guanyar el guardó de 
plata, igual que Soo Mi Jo Lee, 
al grup de sènior femení. Pel que 
fa al metalls de bronze,  Vanesa 
León va ser tercera en sènior fe-
mení, en parella Yolanda Fidalgo 
i José L. Estudillo, a més de Juan 
A. Santiago a la categoria de 
màster masculí. Els taekwondis-
tes del Lee Young que han guan-
yat la medalla d’or han obtingut 
la classificació per al Campionat 
d’Europa, que se celebrarà a 

Gènova (Italia) del 18 al 22 de 
maig. El Club Lee Young Mont-
cada ha fet una valoració molt 
positiva dels resultats. El seu di-

rector i seleccionador estatal en 
tècnica, José Santiago, creu que 
els competidors montcadencs 
poden guanyar alguna medalla 

al Campionat d’Europa. “Són 
taekwondistes experimentats 
i amb un gran nivell”, ha dit 
Santiago.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

‘Vint-i-Cim! Una història de muntanyes i companyonia’ conté més de 200 fotos i moltes anècdotes 

El Centre Excursionista de Mont-
cada El Cim va presentar el 14 
d’abril el llibre recopilatori dels 
seus 25 anys d’història titulat 
Vint-i-Cim! Una història de muntan-
yes i companyonia, en un acte fet a 
l’Auditori amb un nombrós públic 
en què el president de l’entitat, 
Alfred Canals, va fer de mestres 
de cerimònia i al qual també va 
assistir l’alcaldessa, M. Elena Pé-
rez (PSC). Aquest és un dels “mo-
ments més importants” –va dir 

Canals– del calendari de celebra-
ció de l’efemèride, que s’allargarà 
fins al novembre amb un sopar a 
l’escola La Salle. 
El volum recull més de 200 fo-
tografies a tot color d’algunes de 
les nombroses activitats que ha 
organitzat l’entitat al darrer quart 
de segle. “Expliquem els orí-
gens, parlem de les principals 
sortides que hem fet i fem, tam-
bé hi ha anècdotes i agraïm la 
col·laboració de quatre entitats 
amigues”, va comentar l’autor 

del llibre, Jaume Aregall. Precisa-
ment, El Cim va tenir la deferèn-
cia de lliurar els quatre primers 
exemplars a La Unió de Mas 
Rampinyo, l’Associació Benèfi-
co Instructiva (Abi), la Fundació 
Cultural i l’escola La Salle per la 
seva estreta relació amb l’entitat 
en l’organització de diferents pro-
postes. “Us felicito per la vostra 
gran aportació a la cohesió so-
cial del nostre municipi i a la 
dinamització de la seva vida”,
va dir l’alcaldessa. 

Marxa a peu. El Cim organitza 
el 7 i 8 de maig la 27 edició de la 
Marxa a peu a Montserrat, que 
novament aplegarà al voltant 
de mig miler de participants. La 
caminada, de 53 quilòmetres, 

començarà a les 18h a l’escola La 
Salle i l’arribada està prevista al 
monestir de Montserrat cap a les 
8h del dia següent. Enguany, cal 
tenir llicència federativa per po-
der participar.

Sílvia Alquézar  |  Montcada

EXCURSIONISME

El Cim ja té el llibre recopilatori 
dels 25 anys de la seva història 

El llibre del Centre Excursionista de Montcada es pot comprar al preu de 20 euros

L’expedició catalana, amb gran quantitat de components del Lee Young, amb les medalles i els trofeus aconseguits al Campionat d’Espanya de tècnica 
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El Multiópticas Isis B s’ha classifi-
cat per a les semifinals de la Copa 
Catalana B, després de guanyar 
als quarts de final el Sabadell per 
8 a 13. Els montcadencs disputa-
ran l’accés a la final contra el CK 
Vacarisses B el 7 d’abril a les 18h 
a la pista coberta. La gran final 
tindrà lloc el dia 15. D’altra ban-
da, els jugadors del Montcada Ai-
tor Sierra, Marc Castillo, José M. 
Álvarez i Pedro López viatgen el 
dia 6 a Budapest (Hongria) per 
jugar amb la selecció catalana 
sots-21 el Campionat d’Europa, 
que es disputarà del 8 al 14 de 
maig. Pel que fa al primer equip, 
el Multiópticas A no tornarà a 
la competició fins al 22 de maig, 

quan comenci el play-off pel títol 
de la Lliga Nacional. Els locals 
s’hauran d’enfrontar al Vallpara-
dís en semifinals al millor de tres 
partits.

El Multiópticas B passa a 
les semifinals de la Copa

KORFBAL

Sílvia Alquézar | Redacció 

Una jugada del Multiópticas B al darrer matx

La corredora montcadenca 
Anna Villar, de l’Ayala Team, 
ha guanyat la segona i tercera 
prova de l’Open d’Espanya, 
disputades a Menorca i Huel-
va, respectivament. La ciclis-
ta va invertir un temps d’una 
hora i 20 minuts per completar 
les quatre voltes del circuit me-
norquí, de 6’5 quilòmetres. A 
Andalusia, Villar va recórrer 
les quatre voltes del circuit de 
6’5 quilòmetres amb un registre 
d’una hora i 18 minuts. “Estic 
molt contenta perquè per ara 
em trobo bé i estic obtenint 
bons resultats”, ha comentat la 
corredora de Can Sant Joan.

La corredora local Anna Villar 
encapçala l’Open d’Espanya 

BTT

Sílvia Alquézar  | Redacció

La ciclista Anna Villar en un moment de la prova que va disputar a Huelva l’1 de maig
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Sílvia Alquézar | Redacció

BALL ESPORTIU

El club de ball esportiu En-
dansa continua ampliant el 
seu palmarès. Cal destacar 
els èxits aconseguits per la 
parella formada per Eva Ni-
eto i Carles Cirera, que s’ha 
col·locat primera del ràn-
quing nacional en ball llatí, 
a més de la primera posició 
aconseguida al Campionat 
de Sant Cugat en sènior 
1A, el tercer lloc al torneig 
internacional de Brno, a la 

República Txeca, i el setè 
lloc al Campionat de Mege-
ve, a França. Cirera i Nieto 
participaran els dies 7 i 8 de 
maig a Lugo al Campionat 
d’Espanya. D’altra banda, 
al Campionat de Sant Cu-
gat, Marc Sanz i Elian Nieto 
van ser primers en adult 2B 
i Jordi Alcántara i Eulàlia 
Llorens van quedar segons 
al Trofeu Sant Jordi Open 
sènior 2-3. A l’Atmella, Josep 
Hernández i Jésica Torné 

van acabar segons en adults 
1C i Míriam Saint Germain 
i Enric Trias van ser els 
tercers en Youth D. Cirera 
i Nieto van ser primer a la 
màxima categoria. Pel que 

fa al torneig de Sant Adrià, 
Hernández i Torné van ser 
primers, Saint Germain i 
Trias, tercers i Noemí Mon-
tero i Adolfo Garia, primers 
en adults 2B. 

La parella Cirera-Nieto són primers en ball llatí

El club Endansa segueix  
sumant èxits i trofeus

FUTBOL SALA

L’FS Mausa B es troba a 
la tercera posició del Grup 
Tercer de Segona Divisió 
amb 52 punts. Els locals 
van empatar a sis gols a la 
pista de l’Arenys de Munt, 
el quart, al darrer matx dis-
putat. D’altra banda, l’EF 

Montcada va perdre con-
tra el San Sur B per 4-2 i 
són desens al Grup Quart, 
també de Segona. Pel que 
fa al Can Cuiàs, al Grup 
Quart de Primera Divisió, 
el seu partit amb La Sínia 
es va ajornar al dia 5 | SA

El Mausa B és tercer al 
Grup Tercer de Segona

La parella de ball formada per Eva Nieto i Carles Cirera amb el seu fill Aleix

HANDBOL

La Salle B jugarà la fase 
d’ascens a Segona Catala-
na, en ser el millor tercer 
classificat de Tercera. A 
manca de dues jornades 
perquè acabi la lliga re-
gular, els homes de Pere 
Arbona ocupen la tercera 
posició amb 33 punts des-
prés de la darrera victòria 
que van aconseguir a la 
pista del Sant Adreu de Pa-
lomar per 25 a 26, amb un 
gol in extremis del juvenil 
Ángel. Als locals només els 

resta disputar un matx de 
lliga, a casa contra el Sant 
Esteve Sesrovires, que s’ha 
ajornat a causa de les fases 
d’ascens a Nacional del 
primer equip.

Veteranes. L’equip de vete-
ranes de La Salle va empa-
tar a 19 gols contra el Gra-
nollers al pavelló Miquel 
Poblet en el matx d’anada 
de les semifinals de la lliga, 
disputat l’1 de maig. La 
tornada serà el dia 21 a la 
capital del Vallès Oriental. 

La Salle B disputarà la 
fase d’ascens a Segona
L’equip de veteranes empata a l’anada de semifinals

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip de veteranes va empatar a 19 a la semifinal contra el Granollers a casa

BÀSQUET

L’equip sènior de l’Elvira-
La Salle es troba a la quar-
ta posició al Grup Tercer 
del Campionat de Cata-
lunya, amb 20 triomfs i 8 
derrotes. A l’últim matx 
disputat, els montcadencs 
van caure contra l’Espar-

raguera, el cinquè, per 68 
a 60. Pel que fa al CEB 
Can Sant Joan-Montseny, 
el conjunt local és onzè 
amb 10 triomfs i 16 enso-
pegades. L’equip va vèncer 
contra el Ronçana per 60 a 
65 al darrer partit | SA

L’Elvira es manté quart 
i el Can St. Joan, onzè
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L’Escola de Natació de 
Montcada ha aconseguit 
un grans resultats al Cam-
pionat Comarcal, disputat 
a Badia, amb un total de 
26 podis. A banda, també 
cal destacar el fet que qua-
tre montcadencs –el cadet 
Léster Escrigas, l’aleví Da-
niel Gonzalo, la infantil 
Eva Coy i el benjamí Marc 
Grau– han guanyat a les 
quatre modalitats –pa-
pallona, esquena, braça i 
lliures– obtenint el guar-
dó de nedador complet. 
“Són uns bons resultats, 
estem molt contents amb 
l’esforç dels infants”, ha 
indicat l’entrenadora de 
l’EN Montcada, Toñi Za-
morano. 

Territorial. L’EN Montca-
da participarà el pròxim 
14 de maig a la final de 
Barcelona, a la qual han ac-
cedit un total de 9 montca-
dencs: els quatre nedadors 
complets a més dels cadets 

Mireia Prats i Héctor Font, 
els benjamins Álvaro Cas-
tro i Claudia Garrote i la 
prebenjamí Nadia Misas. 
“Hi ha moltes opcions 
d’aconseguir bastants po-
dis”, ha pronosticat l’entre-
nadora. Enguany, però, no 
hi haurà final de Catalu-
nya a causa de les restricci-

ons econòmiques arran de 
la conjuntura econòmica.
D’altra banda, Zamorano 
ha fet una crida entre els 
nois i noies de Montcada 
que els agradi nedar per 
poder entrar a formar 
part de l’Escola de Natació 
de Montcada. “Aquesta 
temporada marxen prop 

d’una desena d’infants i 
és important que hi hagi 
una renovació”, ha ma-
nifestat l’entrenadora. Els 
interessats poden infor-
mar-se a Montcada Aqua i 
anar uns dies a provar si 
els agradaria perfeccionar 
la tècnica i començar a 
competir.

NATACIÓ

L’EN Montcada participarà el pròxim 14 de maig a la final de Barcelona, a la qual han accedit un total de 9 montcadencs

Sílvia Alquézar | Redacció

Quatre nedadors montcadencs s’han imposat a les quatre modalitats disputades al torneig

L’EN Montcada obté un total de 
26 podis al Campionat Comarcal 

L’equip aleví de futbol sala 
de l’escola Mitja Costa i el 
conjunt de bàsquet aleví 
del col·legi El Turó han 
acabat a la tercera posició 
als Campionats Comar-
cals, disputats el 30 d’abril 
a Badia. La competició va 
ser molt emocionant entre 
els diferents participants 
i, fins i tot, es va donar la 
circumstància que el segon 
matx que l’equip de Terra 
Nostra va jugar es va ha-
ver de decidir a la tanda 

de penals després que el 
temps reglamentari acabés 
amb empat a cinc.

El Mitja Costa i el Turó 
acaben en tercer lloc

CAMPIONATS COMARCALS

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola La Salle compta 
amb prop d’una setantena 
de participants a les acti-
vitats extraescolars, coor-
dinades per Pere Arbona, 
que també dirigeix l’Escola 
del Club Handbol La Sa-
lle. El centre té un grup de 
multiesport i dos de psi-
comotricitat –P4 i P5–, a 
més d’un equip benjamí de 
futbol sala federat a través 
de l’AE Elvira-La Salle i 
els tres conjunts d’handbol 
–un aleví i dos benjamins– 
que pertanyen a l’Escola 
d’Handbol. “L’objectiu 
és que els infants facin 
esport amb la millor es-
tructura posible i els mo-
nitors més qualificats”,

ha indicat Arbona, qui ha 
fet una balanç positiu de 
la festa del centre, que es 
va celebrar els dies 29 i 30 
d’abril. Les activitats es-
portives es van concentrar 
divendres al matí i, segons 
el coordinador de les acti-
vitats extraescolars, “van
ser tot un èxit de parti-
cipants i de públic, hi va 
haver un gran ambient”.
La Salle intenta oferir 
una oferta de propostes 
de qualitat i, alhora, con-
tinuïtat. “Ens interessa 
que les extraescolars es-
tiguin també vinculades 
al club d’handbol perquè 
així podem garantir que 
els infants poden seguir 
aprenent”, ha dit Arbona.

ESPORT ESCOLAR

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola ha celebrat el 29 i 30 d’abril la festa del centre amb partits de bàsquet, futbol sala i handbol

La Salle oferta qualitat i continuïtat 
a les activitats després de classe

El 29 d’abril al matí es van disputar partits de bàsquet, handbol i futbol sala
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> Un rocòdrom a la festa del Font Freda
La celebració de la festa 
de l’escola Font Freda, 
que va tenir lloc el 30 
d’abril, va incloure les 
activitats de sempre i una 
novetat, un rocòdrom 
–a la foto– a càrrec del 
Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà, amb seu a Can 
Sant Joan, que va atrau-
re molts infants que van 
voler provar una nova experiència. En el marc de la festa, va 
tenir lloc la sisena pedalada popular per una mobilitat soste-
nible, que va tornar a ser un èxit | LG

> Molt públic a la jornada del Reixac
La festa de l’escola Reixac, celebrada el dia 30, va comptar 
amb una elevada participació durant tota la jornada. Al matí, hi 
va haver diverses exhibicions de les activitats extraescolars com 
l’espectacle de circ –a la foto– a càrrec del grup que coordina 
l’Escola de Circ de l’Ateneu de Nous Barris. Els més petits tam-
bé van poder gaudir de diferents tallers i jocs i vibrar amb els 
diferents partits que es van disputar. La festa va cloure amb un 
correfoc a càrrec dels Diables de Can Sant Joan | SA
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> Macrofesta de l’escola Sagrat Cor
L’escola Sagrat Cor va celebrar l’1 de maig una macrofesta a les 
instal·lacions del col·legi La Salle que van aplegar nombroses 
persones. El més espectacular va ser una bola gegant que do-
nava voltes amb els nens i nenes al seu interior. A la foto, uns 
infants | SA 
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L’exwaterpolista d’elit Pedro 
García Aguado va fer el 3 de 
maig dues xerrades a l’Espai 
Kursaal de Can Sant Joan 
–que es va omplir de gom 
a gom a les dues conferèn-
cies– per explicar la seva 
experiència amb les drogues 
i les conseqüències que han 
tingut a la seva vida, “plena 
d’èxits esportius, tot i que 
tinc un sentiment agredolç 
d’aquella època perquè 
tenia un concepte erroni 
del triomf”. A la primera 
ponència, feta al matí per 
a alumnes de quart d’ESO 
dels instituts La Ferreria, La 
Ribera i Montserrat Miró 
i un grup de joves de Pro-
moció Econòmica, García 
Aguado va voler transmetre 
les seves vivències “perquè 
pogueu aprendre i després 
decidir el que considereu 
més adient”. Ja a la tarda, 
l’exesportista va fer una se-

gona xerrada adreçada es-
pecialment a pares i mares 
amb fills adolescents.
Aquest excampió olímpic 
i del món va abandonar la 
seva carrera com a espor-
tista d’elit al 2003, quan li 

van diagnosticar que patia 
addicció i va ingressar en 
una clínica per desintoxicar-
se. Un cop recuperat, García 
es dedica a explicar la seva 
experiència a d’altres perso-
nes, sobretot joves, per evi-

tar que caiguin en el món de 
la drogoaddicció. L’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re va organitzar les xerrades 
després de l’èxit de la seva 
primera conferència al Kur-
saal, al desembre passat.

XERRADES PER PREVENIR CONDUCTES DE RISC

Els alumnes dels diferents instituts van pujar a l’escenari per fer-se fotos amb el mediàtic Pedro García Aguado

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

L’exwaterpolista va explicar la seva relació amb les drogues ‘perquè els assistents tinguin una visió crítica’ 

La vida de Pedro García Aguado 
captiva joves i pares al Kursaal
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La cloenda dels Jocs Esco-
lars tindrà lloc el pròxim 
21 de maig al Parc de la 
Llacuna, a Mas Duran. 
A partir de les 10h co-
mençarà la tradicional 
desfilada de tots els partici-
pants i, tot seguit, s’iniciarà 
el lliurament de premis als 
guanyadors de les diferents 
disciplines esportives i ca-
tegories. Entre les 11 i les 
14h, l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) i 
el Consell de l’Esport Esco-

lar de Montcada (CDEM) 
organitzen jocs per als més 
petits i, en acabar, hi haurà 
un dinar de germanor.

La cloenda serà el 21 
de maig a Mas Duran

JOCS ESCOLARS

Sílvia Alquézar | Redacció

> Més converses dels clubs de bàsquet
Els tres clubs de bàsquet de Montcada –AE Elvira-La Salle, Va-
lentine i CEB Can Sant Joan–, amb el suport de la Regidoria 
d’Esports, segueixen mantenint converses per intentar arribar a 
un possible acord que culmini amb la unificació de les tres en-
titats. Després de la darrera trobada, feta el 18 d’abril, els repre-
sentants dels tres clubs han decidit organitzar una activitat con-
junta, encara per concretar, a final del mes de maig. La pròxima 
reunió per perfilar la proposta serà el 9 de maig | SA 

> L’aleví de Can Cuiàs segueix fort a dalt
L’equip aleví de l’AE Can Cuiàs continua fort a la quarta posi-
ció al Grup Segon de Segona Divisió, amb 54 punts, a falta de 
cinc jornades perquè acabi la competició. Els montcadencs 
es van imposar per golejada (7-1) al Palafolls, el sisè classifi-
cat amb 43 punts. A la pròxima jornada, el 8 de maig, el Can 
Cuiàs es desplaçarà a la pista de l’Arenys de Munt, al dotzè 
lloc amb 20 punts | SA 
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La presència de jugadors 
montcadencs a les selec-
cions catalanes és tan relle-
vant –n’hi ha un total de 
14– que la Federació Ca-
talana de Korfbal va pre-
sentar els seus equips el 17 
d’abril al pavelló Miquel 
Poblet. Als combinats s’14 i 
s’16 hi participen els mont-
cadencs Judith Fernández, 
Dani Fernández, Ester Mir 
i Mar Teruel, tots ells del 
Montserrat Miró. 

El més grans. Irina Casado 
i Aitor Sierra, del Multióp-
ticas Isis Montcada, per-
tanyen a la selecció s’19, 
que ha acabat en setena 
posició al Mundial dispu-
tat a Holanda del 22 al 
24 d’abril. Sierra va ser el 
tercer màxim encistellador 

del combinat català, dirigit 
per l’entrenador del Mul-
tiópticas B, David Rúa, i 
amb Higinio Vera com a 
team manager, també del 
sènior B del CK Montca-
da. Pel que fa al combinat 
s’21, Aitor Sierra, Marc 

Castillo, José M. Álvarez 
i Pedro López participa-
ran del 8 al 14 de maig al 
Campionat d’Europa, que 
tindrà lloc a Budapest. 
La presentació de les se-
leccions catalanes va inclo-
ure diversos partits entre 

diferents equips de l’AE 
Montserrat Miró i el CK 
Montcada amb els com-
binats catalans. L’acte va 
comptar amb la presència 
de les autoritats munici-
pals i de representants de 
la Federació Catalana.

Pilar Abián | Pla d’en Coll

Alguns dels jugadors montcadencs que formen part de les seleccions catalanes de korfbal d’aquesta temporada
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La Federació va escollir el municipi per presentar els equips en un acte fet el 17 d’abril al pavelló 

Montcada nodreix les seleccions 
catalanes amb 14 components

La bicicletada popular per 
la llera del riu Besòs, que 
organitza la Diputació de 
Barcelona amb els ajun-
taments per on passa la 
marxa, tindra lloc el dia 8. 
El recorregut començarà a 
Granollers, però els parti-
cipants locals poden incor-

porar-se al grup a l’alçada 
del pont de la Roca a les 
10.30h. L’itinerari, de 9 qui-
lòmetres, finalitzarà al Parc 
del Litoral de Sant Adrià 
del Besòs. Les inscripcions 
es poden fer a través de la 
web www.diba.cat/bicicletada/
fins que s’arribi a la xifra de 
1.500 participants.

La bicicletada pel riu 
Besòs es farà el dia 8

PEDALADA POPULAR

Silvia Díaz | Redacció

Els més petits gaudiran amb jocs
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L’equip infantil A de l’FS 
Mausa està a punt de 
completar una excel·lent 
temporada. A falta d’una 
jornada perquè acabi la 
competició, el conjunt local 
es troba a la quarta posició 
de la Divisió d’Honor amb 
49 punts. A l’últim partit 
jugat a casa, els montca-
dencs van empatar a tres 
gols contra el Rapid Santa 

Coloma, el setè classificat 
amb 36 punts. Per acomia-
dar la campanya, l’infantil 
del Mausa es desplaçarà 
a la pista del FC Barcelo-
na, que és el tercer de la 
màxima categoria amb 64 
punts. El líder en solitari 
és el Marfil Santa Coloma, 
però amb només un punt 
de diferència respecte Les 
Corts, que és el segon clas-
sificat.

L’infantil A és manté 
quart a Divisió d’Honor

FUTBOL SALA. FS MAUSA

Sílvia Alquézar | Redacció

S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

L’infantil A és a la quarta posició de la Divisió d’Honor amb 49 punts

El juvenil podria pujar si venç 
en el pròxim partit a domicili

L’equip juvenil de l’EF 
Montcada podria acon-
seguir l’ascens a Prime-
ra Divisió, si guanya el 
pròxim partit de lliga al 
camp del Santa Perpètua. 
Els montcadencs neces-
siten la victòria, ja que té 
10 punts d’avantatge res-
pecte el segon classificat, 
la Penya Barcelonista de 
Sant Celoni (46) i només 
resten tres jornades per-
què acabi la competició. 
“Hem de treballar com 
fins ara per culminar 
el nostre objectiu”, ha 
indicat l’entrenador, Ma-
nuel Jiménez. A la darre-
ra jornada disputada, els 
montcadencs van golejar 
el Lourdes de Mollet per 
6 a 1 en un matx on els 
locals “van combinar bé, 
sobretot al segon temps”,
ha manifestat el tècnic.

Benjamins. L’equip benja-
mí D de l’EF Montcada es 
troba a la tercera posició 
del Grup 35 de Tercera 
Divisió, amb 90 punts. Els 
montcadencs van perdre a 
la darrera jornada disputa-
da contra el Molletense, el 
líder amb 101 punts, per 3 
gols a 6. D’altra banda, el 

conjunt benjamí C de l’EF 
Montcada també va caure 
derrotat al darrer matx 
que ha jugat. Va ser con-
tra el Montmeló, el cinquè 
del Grup 37 de Tercera 
amb 85 punts, per 2 a 5. 
Els locals estan classificats 
a l’onzena posició amb 49 
punts. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El benjamí C és a l’onzè lloc al Grup 37 de Tercera i el D és tercer al Grup 35

La recta final de la lliga 
al Grup Setè de Primera 
Divisió es preveu d’infart 
ja que, a falta de tres jor-
nades perquè acabi la 
competició, hi ha un triple 
empat a 62 punts entre 
el Mollet, el Montcada 
–amb un partit menys– i 
el Parets –amb dos matxs 
ajornats. Els montcadencs 
tenen un partit vital el 7 

de maig a l’estadi de la 
Ferreria contra el Mollet, 
que també aspira a pujar 
a Preferent. D’altra banda, 
el CD Montcada dispu-
tarà el matx ajornat contra 
l’Atlètic Vallès el dia 11 a 
les 20h. A l’última jornada 
disputada, els verds van 
empatar a cinc gols en el 
seu desplaçament al camp 
del Lliçà d’Amunt, el desè 
classificat amb 29 punts.

El CD Montcada s’ho 
juga tot a la recta final

FUTBOL JUVENIL

Sílvia Alquézar | Redacció

El CD Montcada manté intactes les seves opcions d’ascens a Preferent

L’equip cadet femení de 
La Salle, entrenat per Àlex 
Expósito i Pau Maresma, 
va guanyar el Martorell 
per quatre gols de diferèn-
cia (27 a 23) al pavelló Mi-
quel Poblet, un triomf que 
li va permetre certificar 
la primera posició al seu 
grup de la Copa Federa-
ció. Les locals han segellat 
una primera fase impeca-

ble, ja que tots els partits 
disputats es compten per 
victòries, amb vuit triomfs 
consecutius –igualant el 
millor registre de la tempo-
rada passada– i 499 gols a 
favor. 
A partir d’ara, comença-
ran els quarts de final de la 
Copa, on cada matx serà 
una final i un mal dia pot 
suposar quedar eliminat 
de la competició. 

El cadet acaba líder 
del seu grup a la Copa

HANDBOL FEMENÍ. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet femení ha experimentat una gran progressió aquesta temporada

El benjamí C va perdre contra el Montmeló a casa per 2 gols a 5
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El júnior A del Valentine 
i el sots-21 han aconseguit 
la classificació per a les 
fases a Preferent, a man-
ca d’una jornada perque 
acabi la lliga. El júnior és 
segon del Grup Segon al 
Nivell A i el sots-21 és ter-
cer al Brup Segon del Ni-
vell A-1. D’altraba banda, 
l’equip premini ha notat 
el canvi de categoria a la 
segona fase de la tempora-
da. Els montcadencs van 
començar jugant al Grup 
Segon al Nivell C-1, on es 
va classificar en tercer lloc 
amb 9 victòries i 3 derro-
tes. En la següent part de 
la campanya, el premini 
està militant al Grup Quart 

del Nivell B, una categoria 
superior en què només ha 
aconseguit una victòria i 
ha encaixat set derrotes. 

El júnior i el sots-21 
fan fases a Preferent

BÀSQUET. VALENTINE

Sílvia Alquézar | Redacció L’equip cadet del CEB 
Can Sant Joan es troba a la 
cinquena posició al Grup 
Tercer del Nivell B-1 amb 
9 victòries i 4 derrotes. Els 
locals van perdre el darrer 
matx jugat contra el Cír-
col Catòlic Badalona, el 
cuer amb un triomf i 9 en-
sopegades, per un ajustat 
57 a 53. Els montcadencs 
s’enfrontaran a la pròxima 
jornada, el 7 de maig, al 
Canet, el darrer classifi-
cat amb només un triomf 
i 14 derrotes. El cadet està 
fent una bona temporada, 
ja que a la primera fase de 
la temporada es va classi-
ficar en primera posició al 
Grup Onzè del Nivell B, 
empatat amb el Lliçà | SA

BÀSQUET

El cadet del 
Can St. Joan 
és cinquè
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> L’Elvira júnior perd 
la final comarcal

L’equip júnior femení de l’Elvira va per-
dre la final comarcal contra el Gassó 
de Ripollet per 15 a 21, en un matx 
intens en què les jugadores locals van 
exhibir una bona imatge | SA
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El premini juga al Nivell B Grup 4



Arturo Vidarte

Lògica i reflexió.  La Unió Escacs Montcada té des del passat mes de novembre un nou president. 
Es tracta del peruà Arturo Vidarte, vinculat al club fa vuit anys com a jugador del primer equip. Va 
arribar a l’entitat la temporada que es va aconseguir l’ascens a la Divisió d’Honor i ha estat un dels pro-
tagonistes dels cinc títols de campions de Catalunya a la màxima categoria. Al seu palmarès individual 
destaquen les dues vegades que ha guanyat l’Open Internacional Vila de Montcada –1995 i 1997– i 
el Campionat de Catalunya individual –1996– a més d’altres triomfs a tornejos prestigiosos d’arreu de 
l’Estat espanyol. També ha treballat com a entrenador d’escacs per a la Federació Catalana i, en l’ac-
tualitat, té al seu càrrec la formació del campió català sots-10 de la temporada passada. A banda de la 
seva vessant professional, Vidarte té ara el repte de gestionar una entitat que treballa per seguir entre 
els millors clubs catalans i potenciar el planter al municipi. 

“Els escacs suposen també 
gran esforç i desgast físic”

Quines són les seves prioritats du-
rant els sis anys de mandat que té 
al capdavant de la UE Montcada? 
M’agradaria potenciar el planter 
perquè està clar que és el nostre 
futur. Cara la pròxima temporada 
esperem poder començar a im-
partir classes totes les tardes, de 
dilluns a divendres, al nostre local 
del pavelló Miquel Poblet i que els 
escacs es practiquin com a activitat 
extraescolar a la majoria dels cen-
tres. També estaria bé poder recu-
perar l’esplendor de l’Open Vila de 
Montcada de temporades anteriors, 
amb més premis i més convidats. 
Respecte al primer equip, hem 
d’intentar que continuï a la Divisió 
d’Honor amb la idea de quedar el 
més amunt possible.
Enguany, l’equip ha mantingut la 
categoria i ha acabat cinquè. Sa-
tisfet? 
Sincerament, esperàvem més per-Sincerament, esperàvem més perSincerament, esperàvem més per
què teníem potencial per quedar 

entre els tres primers. Crec que els 
resultats s’haurien de millorar, tot i 
que penso que serà difícil recuperar 
la classificació dels anys anteriors 
perquè estar a dalt de tot i mante-
nir-se el primer és molt complicat. 
A més, des que fa dos anys el Cam-
pionat de Catalunya es va ampliar 
de 9 a 11 rondes, el pressupost del 
primer equip s’ha incrementat en 
un 20% i això es nota. Tot dependrà 
dels diners que tinguem. 
I ara són temps complicats. 
Molt complicats! Ho estem notant 
també a l’hora de trobar patroci-
nadors per a l’Open. Esperem que 
continuïn els mateixos de l’any pas-
sat, tot i que ja se’ns han donat de 
baixa dos espònsors petits.  
Hi haurà canvis al dinovè Open In-
ternacional Vila de Montcada?
No, només que, a pesar de la cri-
si, hem pogut millorat els premis i 
enguany repartirem 7.000 euros, 
1.000 més que al 2010. Malgrat tot, 

no hem incrementat el nombre de 
convidats, que és el que dóna re-
nom a un torneig.
Va començar de molt petit a jugar 
a escacs?
Als 16 anys, però de petit ja sabia 
moure les peces. Vaig arribar a 
Espanya als 21 amb una beca per 
estudiar matemàtiques i m’hi vaig 
quedar fent tornejos d’estiu. 

El meu aprenentatge ha estat molt 
pràctic, ho he fet pel meu compte, 
llegint llibres i aprenent d’amics. Ara 
també ajuda molt la informàtica, tot 
i que no se n’ha de abusar. És un 
complement, però els joves li donen 
més importància que als llibres.

Conec a molts matemàtics que els 
agraden els escacs. Què tenen a 
veure ambdues disciplines?
La pedagogia de les matemàtiques, 
com la lògica i el raonament, es pot 
aplicar als escacs. Es tracta de can-
viar els números i les fórmules per 
càlcul i estratègies.
I això es pot considerar un esport?
Sí, perquè és una competició. El 
joc dels escacs és una activitat 
tranquil·la perquè estàs assegut a 
una cadira, però hi ha molta tensió 
acumulada perquè no s’exterioritza. 
Encara que no ho sembli, implica 
un gran desgast físic. A l’estiu, he 
arribat a perdre força pes quan he 
jugat un torneig darrera d’un altre 
i, sobretot abans, quan no hi havia 
aire condicionat enlloc!
Quants tornejos pot arribar a jugar 
en una temporada?
A nivell individual uns 27 i, a banda, 
estan les competicions que juguem 
amb l’equip del nostre club.

Què intenta ensenyar als seus 
alumnes?
D’una banda, treballo sobretot la 
mentalitat. És important aprendre 
a competir sense pressió. D’una 
altra, la dedicació, perquè no 
s’aconsegueix res sense esforç. 
Per aprendre a jugar s’han de llegir 
molts llibres i passar hores i hores 
davant d’un tauler.
És veritat que els nostres infants i 
joves no saben què és l’esforç?
Per desgràcia, sí. Crec que potser 
perquè el seu entorn és massa 
còmode. Per exemple, els nois que 
venen dels països de l’Est d’Europa 
tenen més dedicació i ho valoren 
molt més. 
M’agradaria fer-li una pregunta 
que espero no li molesti, és de bon 
rotllo.Hi ha molta gent que pensa 
que els jugadors d’escacs són uns 
freakiesff . Què n’opina?
Ja, ja, ja!  Això és una llegenda urba-
na, n’hi ha de tot, com a tot arreu.

“L’Open Vila de 
Montcada repartirà 
enguany 7.000 euros 
en premis, 1.000 més 
que l’any passat” 

Mestre Internacional d’escacs

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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