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CD MONTCACC DADD JUVENIL
L’equip verd ha aconseguit 
pujar a Preferent després de 
quedar segon del seu grup

TAEKWOEKEK NDO  
El Lee Young ha guanyat tres 

medalles al Campionat d’Europa en 

tècnica, disputat a Gènova (Itàlia)
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El CD Montcada seguirà la 
temporada vinent a Prime-
ra Catalana. Els verds han 
aconseguit la permanència a 
la màxima categoria catalana 
a falta d’una jornada perquè 
acabi la lliga, després de treure 
un empat a dos gols en la seva 
visita al camp del San Cristóbal 
i perdre el Blanes a casa, que 
s’ha col·locat a una diferència 
ja insalvable –6 punts– respecte 
els montcadencs. “Estem molt 
contents perquè hem assolit 
l’objectiu de la temporada”,
ha indicat el tècnic local, Iván 
Rodríguez, qui ha lloat el com-
promís de la plantilla al llarg 
de tota la temporada, “que ha 
estat molt dura, però ha tin-
gut un final feliç”, ha afegit 
l’entrenador. 

Celebració. El CD Montcada ha 
disputat l’últim tram de la com-
petició com si cada partit fos 
una final. L’equip ha donat la 
cara en tots els enfrontaments 
i, malgrat haver encaixat algu-
nes derrotes, ha ofert un bon 
nivell demostrant que era un 
dels ferms candidats a eludir el 
descens. La plantilla i la directi-
va podrà celebrar la continuïtat 
a Primera Catalana a la darrera 
jornada de la lliga davant l’afició 
verda. Els montcadencs rebran 
la visita del Can Fatjó de Rubí 
–novè amb 52 punts– a l’estadi 
de la Ferreria el pròxim 5 de 

juny, a les 12h. A la mitja part, 
l’equip juvenil del CD Montca-
da sortirà al terreny de joc per 
rebre l’homenatge de l’afició en 
reconeixement a la seva gran 
temporada. Els locals, que han 
acabat segons al Grup Setè de 
Primera Divisió, han assolit 
l’ascens a Preferent en ser un 
dels tres millors segons classi-
ficats de la categoria. D’altra 
banda, una vegada hagi acabat 
l’enfrontament, l’entitat verda 
també reconeixerà el treball del 
defensa Jordi Salvanyà qui, als 
32 anys, deixa el futbol. Sal-
vanyà, però, no es podrà aco-
miadar de curt ja que no podrà 
jugar perquè està sancionat. 
Abans del darrer partit, la di-
rectiva, presidida per Modesto 
‘Tato’ Sanchís, ha convocat una 
reunió informativa per a socis, 
a les 11h, a la sala polivalent de 
l’estadi de la Ferreria. El motiu 
de la trobada és parlar del futur 
de l’entitat.
El CD Montcada es troba a 
la dissetena posició amb 42 
punts, a un de diferència del 
Sants, que també ha assolit la 
salvació perquè el Blanes està a 
quatre punts i només falta una 
jornada. Cara la temporada vi-
nent, la Federació Catalana té 
previst fer una reestructuració 
de les categories territorials. La 
Primera Catalana estarà for-
mada per dos grups, per això 
enguany només han baixat dos 
equips.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL

El CD Montcada seguirà a Primera Catalana
Els verds han aconseguit la permanència a falta d’una jornada després d’empatar amb el San Cristóbal a domicili i perdre el Blanes a casa

El CD Montcada ha jugat l’últim tram de la lliga com si cada partit fos una final. A la foto, els jugadors celebrant el gol del valuós empat amb l’Olot

‘Tato’ Sanchís: ‘Estem molt contents perquè s’ha aconseguit el que volíem’

El president del CD Montcada, 

Modesto ‘Tato’ Sanchís, és un 

home molt feliç perquè s’ha 

aconseguit la permanència. Qui-

na creu que ha estat la clau?

El treball, la humilitat, el sacrifi-
ci i les ganes de jugar a futbol 
de tota la plantilla. Han demos-
trat que poden jugar a Primera 
i que no tot són diners perquè, 
a principi de temporada, alguns 
ja ens donaven per descendits 

ja que el nostre pressupost era 
molt baix.
Quin balanç fa d’aquesta tem-

porada?

Tot ha anat molt bé, la plantilla i 
la directiva han estat una pinya 
i això també s’ha notat al camp. 
Hi ha hagut una gran implicació 
de tots per tirar endavant.
A qui li dedica la salvació?

A l’afició, perquè ha estat al nos-
tre costat durant tota la tempora-

da, sense un xiulet ni una crítica. 
Confiaven en la plantilla i no els 
ha fallat.
Com veu el futur?

Crec que s’hauria de tancar el 
passat i treballar perquè el club 
no hagi de patir tant. El Mont-
cada es pot marcar fites més 
importants sense perdre la hu-
militat i sempre tocant de peus 
a terra. Crec que s’hauria de tre-
ballar en aquesta línia | SA
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Els montcadencs han intercanviat la plaça amb el Barberà, que jugarà a la Copa

El Valentine tornarà a jugar la 
temporada vinent a la Lliga EBA 
després d’arribar a un acord amb 
el CB Barberà per intercanviar-
se les categories. El conjunt 
barberenc no pot continuar en 
aquesta competició perquè ha 
perdut el seu principal espònsor. 
Per contra, el Montcada –que té 
Valentine com patrocinador ma-Valentine com patrocinador maValentine com patrocinador ma
joritari– ja compta amb el suport 
de dues empreses –Ascensores 
Eninter i Merchanservis– per 
fer front a les despeses de la ca-fer front a les despeses de la cafer front a les despeses de la ca
tegoria superior. “Ens surt més 
a compte jugar a EBA que a 
la Copa Catalunya, perquè a 
la categoria més alta podem 
generar ingressos”, ha indicat 
el president del Valentine, Luis 
Miguel Rodríguez, qui consi-

dera que el club ha de créixer 
per sobreviure. L’objectiu de 
l’entitat és tenir el primer equip 
a EBA i crear un sènior B amb 
aspiracions de pujar a Primera 
Catalana i un sots-21 que jugui 
a Preferent per donar cabuda a 
tots els jugadors. “És més fàcil 
retenir els bons jugadors si el 
primer conjunt està en aquesta 
categoria”, ha dit el directiu. Per 
a Rodríguez, l’objectiu cara la 
campanya vinent serà “atraure 
de nou els amants del bàsquet 
al pavelló i aconseguir que 
s’identifiquin amb l’equip”. El 
president ha avançat que durant 
els pròxims mesos el club farà 
una campanya de captació de 
socis. “Volem disposar d’una 
xarxa de comerços on la nostra 
afició pugui tenir descomptes i 

un tracte preferent, o sigui, que 
ser del Valentine sigui rendi-
ble”, ha manifestat Rodríguez.

La plantilla. El Valentine ja té el 
nou tècnic que dirigirà el bloc 
a la Lliga EBA. Es tracta de 
l’entrenador del Barberà, Mario 
del Campo, que ha deixat l’equip 
vallesà a la tercera posició. Pel 
que fa a la plantilla, el club enca-que fa a la plantilla, el club encaque fa a la plantilla, el club enca
ra no ha començat a negociar la 
continuïtat dels actuals jugadors 
i els futurs fitxatges. 
D’altra banda, la xerrada de 
l’expresident del Manresa i ac-
tual alcalde de la capital del Ba-tual alcalde de la capital del Batual alcalde de la capital del Ba
ges, Valentí Junyent, al Kursaal 
es va ajornar el dia 26 per mo-
tius d’agenda del ponent. El club 
anunciarà en breu la nova data 
de la conferència. 

BÀSQUET

El Valentine tornarà a jugar a la 
Lliga EBA la pròxima campanyaBA

Sílvia Alquézar | Redacció

El Valentine torna a la categoria EBA, a la qual va renunciar fa dos anys per problemes econòmics

El club ha fet un reconeixement als jugadors Miguelito i Javi i al tècnic Juan A. Jaro

L’FS Mausa encara té opcions 
de pujar a Primera A, tot i que 
ja no pot acabar primer perquè 
el campió és el Rapid Santa Co-
loma, a falta d’una jornada per 
finalitzar la lliga. A la segona 
posició es troben empatats a 
61 punts l’Arenys de Munt i el 
Montcada, que és tercer per la 
diferència de gols. Malgrat que, 
en un principi només puja el pri-
mer, la directiva del Mausa con-
fia poder optar encara a l’ascens 

davant de possibles renúncies 
a la categoria superior. “Som 
optimistes i creiem que ho po-
drem aconseguir”, ha indicat el 
president, Pedro Litrán, qui as-
segura que té un espònsor que 
li permetria al club mantenir 
l’equip a Primera A.

Homenatge. Al darrer partit a 
casa, disputat el dia 28, el Mausa 
va vèncer el Rubí per 5-2, amb 
gols de Mario (2), Miguelito i 
Fèlix (2). Abans de començar el 

partit, el club va fer un petit re-
coneixement a tres components 
de la plantilla que acaben la seva 
vinculació amb Montcada, com 
són el jugador Miguelito, que 
marxa a Madrid per motius la-
borals; el porter Javi, que deixa 
el futbol sala per continuar els 
estudis, i el tècnic Juan Antonio 
Jaro, que acaba un cicle de tres 
anys al capdavant del primer 
equip i de la coordinació tècnica 
de l’entitat. “Estic molt agraït a 
tothom i marxo content de la 

feina feta”, ha indicat el tècnic, 
qui ha afegit que la guinda al 
tres anys a Montcada seria po-
der deixar el club a Primera A. 
El Mausa tancarà la temporada 
amb la visita a la pista del Llo-

ret Costa Brava, el quart classi-
ficat amb 53 punts, mentre que 
l’Arenys de Munt s’enfrontarà a 
domicili al Canet Barri Besòs, el 
cuer amb 9 punts i descendit des 
de fa moltes jornades.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA

El Mausa encara podria pujar si 
hi ha renúncies a la Primera A
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El president, Pedro Litrán, va lliurar a Javi, Miguelito i Jaro una placa en reconeixement al seu treball 
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L’Ajuntament organitza un homenatge al primer equip el 3 de juny a la Casa de la Vila

La Salle posarà el punt i final a una 
temporada històrica el pròxim 17 
de juny amb el tradicional sopar 
per a jugadors, tècnics, aficionats i 
directiva, que tindrà lloc a l’escola 
del mateix nom. El gran protago-
nista de la nit serà el primer equip, 
que rebrà el reconeixement de la 
seva gent després d’haver aconse-
git per primer cop en la història 
del club l’ascens a Primera Estatal. 
El conjunt dirigit per Dídac de la 
Torre també rebrà l’homenatge de 

l’Ajuntament, que organitza el dia 
3 una recepció oficial a la Casa de 
la Vila (20h).
La Salle masculí no ha tingut sort 
en el seu debut a la Copa Federa-
ció, ja que va caure eliminada con-
tra el Bordils –un equip de Prime-
ra Estatal que ha lluitat per pujar 
a la Divisió d’Honor B– per 29 
a 23. D’altra banda, La Salle Iste 
s’ha classificat per jugar la final 
de la mateixa competició després 
d’eliminar en semifinals l’OAR 
Gràcia de Sabadell per 25 a 26. 

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL

La Salle tancarà una temporada 
històrica amb un sopar el dia 17

El president avança que el tècnic, Osvaldo Leboso, ha decidit no continuar a la banqueta

El Sant Joan ha acabat la lliga del 
Grup Novè de Segona Territorial 
a la vuitena posició amb 51 punts, 
després del triomf per 2-1 contra el 
Pitres a l’última jornada del cam-
pionat. El partit va ser vibrant, 
amb un gol d’Abdul a la primera 
part, una diferència que va neu-
tralitzar el rival abans del des-
cans. La Unió es va quedar amb 
un home menys per l’expulsió del 
porter Omar en veure dues tar-
getes grogues per tocar la pilota 
amb les mans fora de l’àrea. A la 
represa, el Sant Joan ho va seguir 
intentant tot i jugar en inferiori-
tat numèrica i novament Abdul 

va fer el gol del triomf local al 
minut 70. Abans de començar el 
partit, el club va fer un petit re-
coneixement al jugador Ezequiel, 
de 32 anys, perquè penja les botes 
després de moltes temporades a 
La Unió. El defensa montcadenc 
no va començar la campanya ac-
tual, però es va incorporar a la 
plantilla “quan li vam dir que 
el necessitàvem”, ha manifestat 
el president del Sant Joan, José 
González, qui opina que aquesta 
lliga ha tingut dues cares, amb 
una primera volta “per baixar, 
amb només 18 punts, i una se-
gona volta per pujar i quedar 
campió”. El responsable del club 

ha avançat que segurament conti-
nuarà la majoria de jugadors cara 
la temporada vinent i que l’actual 
tècnic, Osvaldo Leboso, no se-
guirà “perquè ha acabat la lliga 
molt cansat”, ha indicat Gonzá-
lez, qui reconeix que la tempora-
da ha estat molt dura psicològi-
cament “perquè hem patit molt 
per treure l’equip endavant”.
El Sant Joan organitza el pròxim 
11 de juny el que s’ha convertit ja 
en un clàssic en el calendari del 
club com és el matx amistós en-
tre una selecció de veterans de 
La Unió i un conjunt de Projecte 
Home. Serà al camp del barri, a 
partir de les 16h.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

El Sant Joan acaba la lliga en 
vuitena posició amb 51 punts
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La Salle Iste jugarà la final de la Copa 

Romero segueix com a 
president del Santa María

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Francisco Romero seguirà com a 
president de la UD Santa María. 
Així ho va aprovar l’assemblea 
general de socis, reunida el dia 
28 al Casino de Terra Nostra. 
En el moment de tancar aquesta 
edició, Romero estava acabant 
d’enllestir la llista de persones 
que treballaran a la junta direc-
tiva. Pel que fa a l’actualitat es-
portiva, el conjunt que dirigeix 
José Luis Sánchez s’ha inscrit 
a la Copa Catalunya. A la pri-
mera eliminatòria, que va tenir 
lloc el 29 de maig a l’estadi de 
la Ferreria, els montcadencs van 

aconseguir passar a la ronda 
següent després de desfer-se de 
l’Escola de Futbol Base de Ripo-
llet a la tanda de penals per 6-5. 
El temps reglamentari va acabar 
amb empat a un gol.
El pròxim rival del Santa María 
es el Júnior, de Primera Territo-
rial. El partit es jugarà a l’estadi 
de la Ferreria el dia 4 de juny, a 
les 14h. Les eliminatòries són a 
partit únic i es disputen sempre 
al camp de l’equip d’inferior ca-
tegoria. La tercera ronda tindrà 
lloc el cap de setmana de l’11 i 12 
de juny. La segona fase es jugarà 
a partir del 7 d’agost.

Sílvia Alquézar | Redacció 

La JAM aprofitarà la Milla 
per presentar la Trijam

ATLETISME

La Joventut Atlètica Montcada 
( JAM) aprofitarà la sisena edició 
de la Milla Urbana amb motiu 
de la Festa Major, que tindrà lloc 
el dia 12, per donar a conèixer 
una nova iniciativa. El club té la 
intenció de crear una secció de 
triatló a partir de les inquietuds 
d’un grup de montcadencs. “No 
volem fer només un equip de 
veterans, sinó també difusió 
entre els petits per arribar a 
ser un referent a la comarca”,
ha indicat el president de la JAM, 
Ilde Teruel, qui ha avançat que el 

dia de la Milla el club instal·larà 
una carpa a la rambla dels Països 
Catalans per informar tots els in-
teressats a fer triatló. 
Pel que fa a les inscripcions a la 
Milla, el nombre registrat és si-
milar al d’edicions anteriors. El 
termini per apuntar-se via email 
a través del web www.jam.cat aca-
ba el 8 de juny a les 19h o fins 
quan s’arribin als 600 inscrits. 
De forma presencial, la reserva 
es pot fer a l’oficina de la JAM, 
els dimarts, de 17.30 a 20h, i els 
dimecres, de 19.30h a 20h, al ca-
rrer Progrés, 27, a la Ferreria.

Sílvia Alquézar | Redacció 

> El Lee Young obté una plata i dos bronzes al Campionat d’Europa
Els taekwondistes del Club Lee Young que han participat amb la selecció espanyola al Campionat d’Europa de tècnica 
han obtingut uns bons resultats. El sènior Alberto Jo Lee ha quedat en segona posició, mentre que el trio 1 format per 
Alberto Jo Lee, José Luis Estudillo i Miguel Á. Luján han aconseguit el guardó de bronze, el mateix que el trio 2 dels 
veterans Diego Carrillo, Juan A. Santiago i Bernardo Fidalgo. El conjunt estatal, entrenat pel director del Lee Young, 
José Santiago, ha quedat en primera posició per equips amb un total de 15 medalles en 17 categories repartides 
en 7 ors, 2 plates i 6 bronzes. “Són els millors resultats que mai ha aconseguit la selecció espanyola”, ha indicat 
Santiago. El campionat es va disputar a Gènova (Itàlia) del 18 al 22 de maig | SA 
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Ezequiel va rebre el reconeixement del club i dels seus companys en el darrer matx a La Unió
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Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL MASCULÍ

La Salle B no ha pogut 
aconseguir l’ascens a Ter-
cera Preferent, després 
de perdre el segon matx 
de l’eliminatòria contra el 
Cardedeu per 26 a 23, un 
resultat que permet al con-
junt del Vallès Oriental pu-
jar de categoria per només 
un gol, ja que a l’enfronta-
ment de l’anada –disputat 
a Montcada– el marcador 
va ser de 26 a 24. Tot i 

no trobar-se cómode a la 
pista davant la intensitat 
del Cardedeu, en algunes 
ocasions molt agressius, 
l’equip de Pere Arbona 
no va tirar mai la tovallola 
–la primera part va acabar 
amb empat a 16– i va dis-
posar d’opcions d’endur-se 
l’ascens fins als darrers ins-
tants, com un penal fallat o 
un atac sense gol amb una 
superioritat numèrica de 2 
homes.

El conjunt va perdre contra el Cardedeu per 26-23

La Salle B es queda 
a un pas de l’ascens

El Can Cuiàs ha acabat la lli-
ga en sisena posició al Grup 
Quart de Primera Divisió, 
amb 43 punts, després d’em-
patar a 5 gols a casa contra el 
Caldes B a l’última jornada 
del campionat. La plantilla 
ha fet una valoració positi-
va de la temporada perquè 
ha jugat a un bon nivell i 
ha acabat a la part alta de 
la taula. Per la seva banda, 
el Mausa B s’ha quedat a 

les portes de l’ascens, en ser 
tercer al Grup Tercer de Se-
gona Divisió, amb 58 punts, 
a tan sols 4 de l’ascens. 
Pel que fa a l’EF Montcada 
ha salvat la categoria i con-
tinuarà la temporada vinent 
a Segona Divisió. Els mont-
cadencs han finalitzat la lliga 
a l’onzena posició amb 29 
punts. A la darrera jornada, 
van vèncer l’Arrahona per 
3-4 i el Mausa B va superar 
el Santa Susana per 3-1. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El Can Cuiàs ha acabat a la sisena posició, fent un gran joc a molts partits
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KORFBAL. SEMIFINALS LLIGA NACIONAL

El Multiópticas Isis A ha 
aconseguit forçar el tercer 
partit de les semifinals de la 
Lliga Nacional de korfbal, 
després de guanyar el Va-
llparadís de Terrassa –fins 
llavors imbatut– per 14 a 
13 en el matx disputat a la 
pista coberta. Després del 
29 a 15 del primer enfronta-
ment, els nois i noies de Dani 
Vidaña sabien que havien de 
fer un gran partit per man-
tenir-se vius a la competició. 
Les claus d’aquest triomf tan 
ajustat van ser una gran de-

fensa i la neutralització dels 
millors jugadors visitants, 
a més de l’aportació del 
públic, que omplia de gom 
a gom les graderies de la 
instal·lació municipal. El ter-
cer matx tindrà lloc el dia 4 
a Terrassa. 
D’altra banda, el Multióp-
ticas B jugarà la final de la 
lliga de Segona Divisió en 
eliminar el Castellbisbal per 
9 a 7. Aquesta serà la segona 
final de la temporada que 
juga el conjunt que dirigeix 
David Rúa, que ja ha guan-
yat la Copa Catalana B.

El Multiópticas Isis A
força el tercer partit

Una jugada del partit entre el Multiópticas A i el Vallparadís, jugat a Montcada

FUTBOL SALA

El Can Cuiàs finalitza 
sisè a Primera Divisió
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Tan sols un gol ha impedit La Salle B aconseguir l’ascens a Tercera Preferent
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L’equip B disputarà la final de la Segona Divisió

Sílvia Alquézar | Redacció

L’EF salva la categoria i continua a Segona Divisió
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Prop de 20.000 persones 
vindran a Montcada entre 
l’11 i el 12 de juny per veu-
re les finals de Catalunya 
de futbol i futbol sala en ca-
tegories inferiors, emmar-
cades dins la segona edició 
de la Festa del Futbol Cata-
là. L’estadi de la Ferreria 
acollirà dissabte durant tot 
el dia els 9 partits de futbol 
i futbol 7. En el moment de 
tancar aquesta edició, en-
cara s’havien de jugar les 
semifinals on es determi-
naran els equips que pas-
saran a les grans finals. 
Com a favorits hi ha, entre 
d’altres, els conjunts del 
Barcelona, l’Espanyol, la 
Damm i el Lleida. Per la 
seva banda, el pavelló Mi-
quel Poblet serà l’escenari 
de les finals de futbol sala, 
repartides, 6 es disputaran 
dissabte i 3 diumenge al 
matí. També està previst 
que el dia 12 es jugui la fi-

nal de la Copa Catalunya 
sènior de futbol sala.

Un orgull. La Federació Ca-
talana de Futbol va escollir 
la candidatura de Montca-
da –presentada per l’Escola 
de Futbol Montcada i l’Ins-

titut Municipal d’Esports 
i Lleure– per organitzar 
l’esdeveniment. 
“És un orgull per a la ciu-
tat ser l’amfitriona dels 
campionats de futbol i 
futbol sala, perquè vin-
dran els millors equips 

de Catalunya”, ha dit el 
president de l’EF Montca-
da, Manel Trias. La Casa 
de la Vila acollirà el prò-
xim 7 de juny, a les 12h, la 
presentació oficial de la se-
gona edició d’aquesta festa 
esportiva. 

II FESTA DEL FUTBOL CATALÀ

L’estadi de la Ferreria i el pavelló Miquel Poblet seran els escenaris en què es disputin els partits de les finals catalanes

Sílvia Alquézar | Redacció

Les finals de futbol seran el dia 11 a l’estadi i les de futbol sala tindran lloc l’11 i el 12, al pavelló

Unes 20.000 persones vindran a la 
ciutat per veure els millors equips
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> Jornades esportives al Turó i l’Elvira

Les escoles El Turó i Elvira Cuyàs van celebrar el 28 de maig les 
jornades esportives, amb una gran afluència de públic i molta 
participació. Els col·legis de Montcada centre i Mas Rampinyo 
van acollir diverses activitats com ara partits de bàsquet i futbol 
sala i també altres propostes lúdiques. A la foto superior, alumnes 
de l’Elvira Cuyàs fent alguns dels jocs que es van instal·lar al pati 
de l’escola. A la imatge inferior, infants d’El Turó envoltant un pa-
llasso que va fer un munt de globus amb formes diverses | SA

> Tres nenes a la final de gimnàstica
Tres nenes del Club de Gimnàstica La Unió participaran el dia 11 
a la final del Trofeu Barcelona Comarques en individual, a Carde-
deu. La benjamí Tania Palomino i la infantil Yaiza Rodríguez com-
petiran en mans lliures i la infantil Natalia Riera ho farà en cèrcol. 
D’altra banda, el 4 de juny es disputarà la fase classificatòria per 
al mateix torneig per conjunts. Al dia següent, el club farà a la 
tarda el festival fi de curs al pavelló M. Poblet | SA

> Saber orientar-se amb un mapa

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, amb el suport de 
l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME), va organitzar el dia 27 
de maig al parc de la Llacuna, a Mas Duran, una activitat amb 
l’objectiu de formar els joves en l’orientació. El taller s’adreçava a 
alumnes de cinquè i sisè de primària i de primer i segon d’ESO. 
De Montcada, van participar les escoles Sagrat Cor, Turó i l’institut 
de la Ferreria | SA 
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Montcada inclou tres propostes a la desena edició de la Festa de l’Esport del 4 i 5 de juny

Montcada i Reixac par-
ticiparà un any més a la 
Festa de l’Esport, que en-
guany se celebra entre el 
4 i el 5 de juny. L’escola 
El Viver de Can Sant 
Joan ha inclós la seva 
jornada esportiva dins 
l’esdeveniment, promogut 
per la Diputació amb el 
suport dels ajuntaments 

i entitats participants. Al 
programa d’activitats, que 
es durà a terme entre di-
vendres i dissabte, desta-
quen els partits dels dife-
rents equips del col·legi, a 
més d’altres propostes de 
caràcter lúdic i cultural. 
D’altra banda, Montcada 
Aqua organitza diumen-
ge una sessió d’aquagim 

–11 a 11.45h– i una altra 
d’spinning –12 a 12.45h– 
obertes a tota la població. 
Les persones interessades 
es poden inscriure a la re-
cepció de l’equipament 
municipal fins dissabte. 
Les places són limitades. 
També diumenge, el CEB 
Can Sant Joan celebrarà 
el seu torneig fi de tempo-

rada. El club organitza di-
versos partits de bàsquet 
a partir de les 10h. Cal 
destacar el triangular que 
tindrà lloc a partir de les 
17.30h entre els conjunts 
cadets de les tres entitats 
de bàsquet de la ciutat: el 
Valentine, l’Elvira-La Salle 
i els amfitrions. Els partits 
es juguen a El Viver | SA
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311a quinzena | Juny 2011 Esports

La Salle Montcada orga-
nitza el 19 de juny una 
nova edició de la Diada de 
l’Handbol Salvador Benítez, 
que comptarà amb la par-
ticipació de tots els equips 
de l’Escola i del club. Els 
enfrontaments tindran lloc 
entre les 9 i les 15h a les cinc 
pistes de l’escola La Salle. La 

festa posarà el punt i final a 
una temporada històrica per 
al club montcadenc que, a 
banda de l’ascens aconse-
guit pel primer equip a Pri-
mera Estatal, també ha ob-
tingut altres fites importants 
a nivell de planter entre les 
quals destaquen el bon pa-
per del conjunt juvenil a la 
màxima categoria catalana.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola Font Freda ha fet 
un gran paper al Cam-
pionat Comarcal de judo, 
disputat el 28 de maig al 
pavelló Miquel Poblet. El 
col·legi montcadenc va 
aconseguir un total de 27 
medalles –5 ors, 9 plates i 
13 bronzes– entre les cate-
gories minprebenjamí, pre-
benjamí i benjamí. Cal des-

tacar la primera posició del 
prebenjamí Marc Gómez i 
dels miniprebenjamins Ser-
gi Costales, Nerea Gómez, 
Kilian Cano i Sofiía Pérez. 
“Els nostres judoteques 
han fet un gran cam-
pionat i estem molt con-
tents”, ha indicat Vanessa 
Fernández, l’entrenadora 
dels infants del Font Freda, 
que fan l’activitat com a 

extraescolar. El torneig va 
comptar amb la participa-
ció d’uns 250 infants, dels 
quals una trentena eren del 
Font Freda. El campionat 
estava organitzat per la Fe-
deració Catalana, el Con-
sell de l’Esport del Vallès 
Occidental i l’escola del Pla 
d’en Coll. L’esdeveniment 
va ser un èxit de públic du-
rant tot el matí.

El Font Freda aconsegueix 27 
podis al Campionat Comarcal

JUDO

Sílvia Alquézar | Redacció
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El Valentine Montcada or-
ganitza el pròxim 7 de juny 
un clínic per a entrenadors 
a càrrec d’Aito García Re-
neses. La sessió, a la qual es 
convidarà tècnics de tota la 
comarca, es farà al pavelló 
Miquel Poblet a partir de les 
19.30h.
D’altra banda, els equips 
sots-21 i júnior A del Va-
lentine ja han acabat la tem-
porada, després de quedar 
eliminats de les seves res-
pectives competicions. El 

sots-21 –que lluitava pel títol 
de Preferent– ha caigut en la 
segona eliminatòria a doble 
partit contra l’Sfèric. Pel que 
fa al júnior, l’equip de Beni 
López ha perdut contra el 
Montgat pel basquetavera-
ge. Al matx d’anada, jugat 
a Montcada, els locals van 
perdre de tres punts, mentre 
que al partit de tornada van 
caure derrotats per 6 punts. 
Al setembre, l’equip té una 
nova oportunitat per optar a 
jugar la temporada vinent a 
la lliga Interterritorial.

Aito García fa un clínic 
el dia 7 per a tècnics 

BÀSQUET. VALENTINE

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior A del Valentine ha quedat eliminat de la fase per jugar a Interterritorial

La Diada Salva Benítez 
es farà el 19 de juny

HANDBOL. CH LA SALLE

Dos dels participants al Campionat Comarcal de judo que es va fer el 28 de maig al pavelló Miquel Poblet
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L’equip juvenil del CD 
Montcada ha culminat una 
temporada excel·lent amb 
l’ascens a Preferent, des-
prés d’haver acabat en se-
gona posició al Grup Setè 
de Primera Divisió, amb 
73 punts. Els montcadencs 
han pujat perquè han estat 
el tercer millor segon de 
tots els clubs de la catego-
ria. “Estem molt contents 
perquè mai un equip 
juvenil de Montcada ha 
pujat a Preferent”, ha des-
tacat el president verd, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, qui 
ha lloat el bon treball fet 
en els dos anys d’existència 
de l’equip. “És un conjunt 
acabat de fer i ja ha acon-
seguit dos ascensos en dos 
anys; estem més que sa-
tisfets”, ha remarcat el di-
rectiu. A la darrera jorna-

da de lliga, el Montcada va 
vèncer al camp del Parets, 
el campió del grup amb 74 
punts, per 0-1, tres punts 
molt importants que li han 

permès assolir l’ascens. El 
club celebrarà l’èxit espor-
tiu el dia 5 de juny coinci-
dint amb l’últim partit de 
lliga del conjunt amateur 

de Primera Catalana. La 
plantilla rebrà el reconei-
xement de l’afició a la mitja 
part de l’enfrontament con-
tra el Can Fatjó. 

FUTBOL JUVENIL

El juvenil del CD Montcada ha aconseguit l’ascens a Preferent després de quedar segon del Grup Setè amb 73 punts

Sílvia Alquézar | Redacció

Els verds segueixen una trajectòria excel·lent amb dos ascensos en els dos anys de vida de l’equip

El CD Montcada puja a Preferent
en acabar segon del Grup Setè

> El Restaurant Cèntric guanya la Lliga de Futbol 7
L’equip Restaurant Cèntric –a la foto–, amb 53 punts, ha guanyat la Lliga de Futbol 7, or-
ganitzada per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure. En segon lloc ha acabat el conjunt Lo 
Templo, amb 46 punts, i en tercera posició ha finalitzat el Maccabi de Levantar, amb 45. 
L’última jornada va tenir lloc el 27 de maig a l’estadi de la Ferreria i, en acabar, es va fer el 
lliuramente dels trofeus a càrrec de les autoritats municipals | SA 
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KORFBAL

El Miró juga 
dos finals

Els equips cadet i prein-
fantil del Montserrat Miró 
disputaran el 4 de juny a 
Lleida les finals de les ca-
tegories de promoció de 
korfbal. Serà una jornada 
plena de partits en què par-
ticiparan els millors equips 
de cada territorial, prenen 
part per primera vegada 
equips de Barcelona, Llei-
da i Girona | SA


