
de Montcada i Reixac

Fita històrica per al municipi després de més de 10 anys de lluita. Pàgina 3

SÒNIA HERNÁNDEZ

>>  Ayelen SL projectarà
el futur complex d’oci al
solar l’antic club
d’Aismalibar  P.5

La incineradora de residus
tancarà definitivament
el proper 30 de setembre

Maria Ventura penja el talismà davant l’autor, l’escultor Luis Barbosa P.10

El talismà de la ciutat ja és al Fòrum

Ampliació de
zones blaves
d’aparcament
al nucli urbà

P.4

 >> Carrer Guadiana

Una delegació de 200 persones encapçalada per l’alcalde va participar el passat 23 de juny en la
celebració del Dia de Montcada i Reixac al Fòrum. Després d’una visita al recinte, el grup va
assistir al lliurament del talismà de la ciutat, obra del Mestre Artesà Luis Barbosa.

>> Més de 400 nens
participen enguany als
Casals d’Estiu P. 12

>> L’Ajuntament presen-
ta al·legacions al Pla
Director d’Infraestructu-
res de la comarca P.6

>>  Guadalupe Gràcia,
guanyadora del concurs
antitabac ‘Deixa-ho i
guanya’ P. 8
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>>  El colombià Alder
Escobar guanya l’Open
Internacional d’Escacs P.27

>>  Nova escultura de
Luis Barbosa a la Casa
de la Vila P. 22

LAURA GRAU

>>  Suplement especial
150è aniversari de
l’arribada del tren
a Montcada

LLUÍS MALDONADO

.

Veure
Pàgines
centrals

El Ple de l’Ajuntament ha
aprovat crear 108 noves places
de zones blaves d’aparcament
al nucli urbà. Els espais es con-
centraran al voltant d’equi-
paments de servei o de gestió
com ara l’Ajuntament, l’ambu-
latori i el mercat municipal. La
iniciativa ha estat aprovada
amb el vot de tots els grups –
PSC, CiU, ICV-EUiA i PPC–
excepte ERC, que ha anunciat
la presentació d’al·legacions.

SERGIO MEROÑO
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XII OPEN D’ESCACS VILA DE MONTCADA

El colombià Alder Escobar acaba
amb l’hegemonia de Moskalenko

 Juliana Vélez, de la Unió Escacs Montcada, es proclama campiona del Grup B amb 7 punts

 >> D’esquerra a dreta, Barrientos i Escobar parlen amb Ríos, del Montcada. Darrera, Vélez, primera del Grup B

Després de tres anys d’hege-
monia de l’ucraïnès Viktor Mos-
kalenko –gran mestre–, el co-
lombià Alder Escobar –mestre
internacional– ha donat la sor-
presa i s’ha adjudicat amb 7
punts la dotzena edició de
l’Open Internacional d’Escacs
Vila de Montcada, disputat en-
tre el 25 de juny i el 3 de juliol al
pavelló Miquel Poblet. Les
victòries davant Guillem Baches
i Moskalenko, a la quarta i sisena
ronda respectivament, van ser
claus en el triomf final d’Esco-
bar, qui va reconèixer en acabar
el torneig que havia jugat amb
molta pressió per l’alt nivell i la
igualtat en la lluita pel títol.

Satisfacció. “Estic molt
content d’haver guanyat un
torneig amb tant prestigi”, va
indicar Escobar, que ha obtingut
el primer premi dotat amb
2.000 euros. El segon classificat
–amb un guardó de 1.200
euros– va ser el seu compatrio-
ta, el mestre internacional Sergio
Barrientos (7 punts), de només
18 anys, qui va afirmar estar
molt feliç pel bon paper dels ju-
gadors colombians. En tercer
lloc va quedar el macedoni
Aleksander Colovic (7 punts),
amb un premi de 700 euros. Al
Grup B, la guanyadora va ser
Juliana Vélez, de la Unió Escacs
Montcada, qui es va mostrar
molt satisfeta amb el primer lloc,
dotat amb un guardó de 300
euros. La Unió Escacs Mont-
cada, organitzadora del torneig
amb el suport de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure
(IME), va repartir 7.350 euros
entre més d’una trentena de pre-

 >> Els guanyadors de la dotzena edició de l’Open d’Escacs, que ha repartit més de 7.000 euros en premis

FOTOS: LLUÍS MALDONADO

sergio meroño
lluís maldonado
pla d’en coll

mis. L’Open, que s’ha consolidat
com un dels més importants de
Catalunya, va comptar amb la
participació de prop de 200
jugadors de dotze nacionalitats
diferents. “Ha estat un torneig
excel·lent, hi ha hagut una
gran qualitat i molts partici-

pants”, va destacar el director
de l’Open, Reyes Cantero, du-
rant el lliurament de premis. En
aquest sentit es va manifestar el
regidor d’Esports, Juan Parra
(PSC), qui va qualificar el tor-
neig“d’èxit total”. A banda de
l’Open, alguns jugadors locals

han participat recentment en
d’altres tornejos. L’equip format
per Martín, Soler, Carrasco i
Muñoz va quedar tercer a Bar-
berà. D’altra banda, Teresa
Muñoz es va proclamar cam-
piona d’Espanya a Cadis amb
la selecció catalana sub-16.

els resultats

GRUP A
1 Alder Escobar Col 7 pt
2 Sergio Barrientos Col 7 pt
3 Aleksander Colovic Mkd 7 pt
4 Yuri Gonzalez Cub 6’5 pt
5 Sergey Kasparov Bie 6’5 pt
6 Viktor Moskalenko Ukr 6’5 pt
7 Evgenny Janev Bul 6’5 pt
8 Omar Almeida Cub 6 pt
9 Jonatan Alonso Esp 6 pt
10 Azer Mirzoev Aze 6 pt
11 Alfonso Jerez Esp 6 pt
12 Juan Mellado Esp 6 pt
13 Frank de la Paz Cub 6 pt
14 Benjamin Mela Arg 6 pt
15 Juan Borges Cub  5’5pt
16 Victor Vehí Esp 5’5 pt
17 A. Panchenko Ukr 5’5 pt
18 Antonio Garcia Esp 5’5 pt
19 Jose M. Hernando Esp 5’5 pt
20 Marcelo Panelo Arg 5 pt
21 Guillem Baches Esp 5 pt
22 Fermin Gonzalez Esp 5 pt
23 Liuben Spassov Bul 5 pt
24 Robert Aloma Esp 5 pt
25 L. Alberto Gómez Esp 5 pt
26 Alejandro Rios Col 5 pt
27 Josep M. Parra Esp 5 pt
28 Antonio Cantero Esp 5 pt
29 Jorge Gonzalez Col 4’5 pt
30 Karolina Smokina Mld 4’5 pt
31 Elena Partac Mld 4’5 pt
32 Denis Barquero Esp 4’5 pt
33 Daniel Alsina Esp 4’5 pt
34 Eugenio Romero Esp 4’5 pt
35 Anselmo Gómez Esp 4’5 pt
36 Josep Ridameya Esp 4’5 pt
37 Antonio Leiva Esp 4’5 pt
38 Julio H. Fernandez Esp 4’5 pt
39 Julian Garcia Esp 4’5 pt
40 Teodoro Asensio Esp 4’5 pt
41 Alex Sulleva Esp 4’5 pt
42 Fernando Scavo Ita 4 pt
43 Ernest Bernat Esp 4 pt
44 Jaume Guasch Esp 4 pt
45 Cristobal Barranco Esp 4 pt
46 Enrique Martin Esp 4 pt
47 Jesus Carrasco Esp 4 pt
48 Juan Molinero Esp 4 pt
49 Albert Calle Esp 4 pt
50 Jordi Gardela Esp 4 pt
51 Miguel Muñoz Esp          3’5 pt
52 Francisco Moreno Esp 3’5 pt
53 Ricardo Perez Esp 3’5 pt
54 Manuel Amor Esp 3’5 pt
55 Jaume Rios Esp 3’5 pt
56 Andres Soler Esp 3 pt
57 Jorge Ritter Esp 3 pt
58 Tomas Rodriguez Esp 3 pt
59 Carlos Batista Esp 3 pt
60 Felipe Diaz Esp 3 pt
61 Xavier Colom Esp 3 pt
62 German Walter Esp 3 pt
63 Miguel Tarrago Esp 3 pt
64 Antonio Gil Esp 3 pt
65 Lluis Canella Esp 2’5 pt
66 Agustín Diaz Esp 2’5 pt
67 Ruben HErnandez Esp 2’5 pt
68 Joan Canal Esp 2’5 pt
69 Sergi Obon Esp 2’5 pt
70 C. De la Fuente Esp 2 pt
71 Josep M. Mateu Esp 2 pt
72 Julio Hernando Esp 2 pt
73 Jordi Herms Esp 1’5 pt
74 Manel Catarineu Esp 1 pt
75 Lluis Oms Esp 1 pt

GRUP B
1 Juliana Velez Mont 7 pt
2 Diana Lopez 6’5 pt
3 Teresa Muñoz Mont 6 pt
4 Jose Luis Flores 6 pt
5 Joan Martinez 6 pt
6 Albert Lopez 6 pt
7 Robert Cardona Mont 5’5 pt
8 Eva Zamarreño Mont 5’5 pt
9 Josep Maria Martí 5’5 pt
10 Alvar Sanz 5’5 pt
11 Jordi Puig 4’5 pt
12 R. Demestres 4’5 pt
13 J.I. Mendez 4’5 pt
14 Pablo Nuñez Mont 4’5 pt
15 Pilar Sogues Mont 4’5 pt
16 Oscar Prats 4’5 pt
17 Albert Ferrandiz 4’5 pt
18 Dario Diaz 4 pt
19 Carlos Ruiz 4 pt
20 Juan Jimenez 4 pt
21 Ismael Molano 4 pt
22 Enric Rovira 4 pt
23 Gerard Rodriguez 4 pt
24 Elias Castillo 4 pt
25 Raul Castells 4 pt
26 Pere Simo 4 pt
27 Lluis Febrero 4 pt
28 Jose Muñoz Mont 4 pt
29 Danilo Felipo 4 pt
30 Carles Castellvi 4 pt
31 Francesc Galvez 4 pt
32 Josep Peñalver 4 pt
33 Santiago Molero 3’5 pt
34 Javier Jimenez 3’5 pt
35 Bru Veciana 3’5 pt
36 Albert Tarrago 3’5 pt
37 Emilio Martinez 3’5 pt
38 Martí Pardina Mont 3’5 pt
39 Raul Bermejo 3 pt
40 Olga Pau 3 pt
41 Alejandro Lozano 3 pt
42 Jose M. Martinez 3 pt
43 Jorge Luis Lopez 3 pt
44 Clara García Mont 3 pt
45 Francisco Cano Mont 3 pt
46 Jaume Izquierdo Mont 3 pt
47 Alex Tarzan Mont 3 pt
48 Omar Helwani Mont 3 pt
49 Joaquim Castellvi Mont 2’5 pt
50 Pau Veciana 2’5 pt
51 Antonio Mendez 2’5 pt
52 Silvestre Perez 2 pt
53 Fernando Gonzalez 2 pt
54 Manuel Garcia 2 pt
55 Eduard Plazas 2 pt
56 Alex Catarineu 1’5 pt
57 Javier Buill 1 pt
58 David Veciana 1 pt
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Joan Asbert, insígnia d’or i
president honorífic de La Salle

>> HANDBOL. Homenatge a l’expresident dels últims 18 anys

El CH La Salle Montcada va
retre homenatge el passat 18 de
juny a Joan Asbert, l’expresident
dels últims 18 anys. Davant de
més de 250 persones, la nova
directiva –presidida per Josep
Maresma des fa un mes– va
escollir el tradicional sopar fi de
temporada per reconèixer la tas-
ca de la persona que ha dirigit
l’entitat més d’un terç de la seva
història. El club va lliurar a
Asbert la insígnia d’or de La Salle
i el va nomenar president
honorífic.

Les reaccions. “No m’ho
esperava –va indicar l’home-

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan presenta la plantilla
>> FUTBOL. Segona Regional

El Sant Joan Atlètic va presen-
tar l’equip de la nova tempora-
da el passat 24 de juny coincidint
amb la Festa Major de Can Sant
Joan. El club inicia una nova eta-
pa, presidida per José González,
qui encapçala una junta directi-
va amb un projecte ambiciós
que té, com a objectiu princi-
pal, intentar l’ascens a Primera
Regional. Per pujar de categoria,
l’entitat ha renovat la major part

sílvia alquézar
can sant joan

CH LA SALLE MONTCADA

 >> Asbert, dret a l’esquerra, amb l’equip sènior A masculí de Primera Catalana

 >> La plantilla del Sant Joan Atlètic té moltes cares noves

El Vitel incorpora Bofill
en substitució de Cazú

>> FUTBOL SALA. Divisió de Plata

sergio meroño
redacció

>> FUTBOL. Preferent

El CD Montcada segueix con-
feccionant la plantilla de la tem-
porada vinent amb el fitxatge de
quatre nous jugadors. Els últims
a incorporar-se han estat el
porter Javi Estudillo, de 23 anys,
que prové del Montornès; el de-
fensa de 24 anys Jordi Cairo, del
Terrassa B; el jove migcampista
Juan Carlos Peinado, amb 20
anys, que militava al Vilassar de
Dalt; i el davanter Jordi Gil,
montcadenc de 19 anys que ju-
gava al Mercantil de Sabadell. El
Montcada, dirigit per Toni Ca-
rrillo, no ha tancat definitiva-
ment la plantilla, ja que podria
contractar altres jugadors, com
un interior dret, al llarg de la
temporada. La plantilla local co-
mençarà a entrenar el pròxim 2
d’agost, cinc setmanes abans que
s’iniciï la competició de lliga.
L’objectiu del Montcada serà
aconseguir l’ascens a Primera
Catalana.

sílvia alquézar
redacció

natjat, que no va poder repri-
mir les llàgrimes– podia ima-
ginar que em donarien algun
record, però no això. Estic
molt emocionat”.  El nou pre-
sident de La Salle va lloar la fi-
gura i la tasca d’Asbert al capda-
vant del club: “Es mereix el
reconeixement per tot el que
ha fet pel nostre club”. El re-
gidor d’Esports i president de
l’Institut Municipal d’Esports i
Lleure, Juan Parra (PSC), i el
president de l’Àrea Econòmica,
Joan Maresma (CiU), exjugador
de La Salle, van assistir al sopar
en representació de l’Ajunta-
ment, que va lliurar una placa a
Joan Asbert. “És el reconei-
xement als 18 anys dedicats

a l’handbol local”, va desta-
car Parra.
D’altra banda, el club i el con-
sistori van aprofitar l’esdeveni-
ment per retre un petit home-
natge a l’equip femení, que
recentment s’ha proclamat cam-
pió de la Copa Catalana de Se-
gona Categoria. En el decurs del
sopar, també es van presentar
els nous membres de la junta i
es van lliurar plaques comme-
moratives als tres jugadors del
sènior masculí que  s’han retirat
enguany –Xavier Soto, Joan
Asbert fill i José Manuel
González Evángel– i a les famílies
Sanfelipe i Jezequel per la seva
dedicació al club, un premi
instaurat aquest any.

SÒNIA HERNÀNDEZ

El Montcada fitxa
Cairo, Peinado,
Estudillo i Gil

JUGAR A FONT FREDA

El Sant Joan Atlètic jugarà la
temporada vinent al camp
municipal de Font Freda, a
petició del club. El trasllat a
Montcada serà temporal, ja
que l’objectiu de l’entitat és
intentar l’ascens a Primera
Regional, “una fita compli-
cada al camp del barri per
les seves reduïdes dimen-
sions”, explica l’entrenador,
Rafa González. El Sant Joan
At. jugarà al camp de Font
Freda els diumenges a les 12h
que no jugui el primer equip del
CD Montcada. La decisió
compta amb el suport de l’as-
sociació de veïns del barri, del
CD Montcada –que no té cap
problema a compartir el camp
amb el Sant Joan– i la Re-
gidoria d’Esports, que també
veu amb bons ulls la nova
ubicació. SA

canvi de lloc

de l’equip amb jugadors de
Montcada que estaven militant
a d’altres equips fora del muni-
cipi.

Fitxatges. Del CF La Llagos-
ta provenen vuit homes: el
porter Javi Díaz, el central Mar-
cos, el lateral esquerre Jiménez,
els migcampistes Sergio, Nandi
i Sinobas, el mitja punta Àlex i
el davanter Antonio. Altres
incorporacions són els defenses
Ezequiel, Fleta i Kiko i els da-

vanters Juan Carlos i Rubén. De
la temporada anterior continuen
el porter Jonatan, l’extrem es-
querre Claudio, l’interior es-
querre Ramon, el central Òscar,
el lateral esquerre Rodríguez, el
mitja punta Ramon Luis i el
davanter centre Cristian. L’en-
trenador és Rafa González, un
vell conegut de l’afició de Can
Sant Joan. “Hem fet un equip
de qualitat perquè volem es-
tar entre els primers clas-
sificats  per intentar el salt a

Primera”, diu el tècnic, qui
afegeix que no volen sortir al
camp amb l’obligació d’acon-
seguir l’ascens. “No volem es-
tar pressionats pels resultats,
volem fer un equip compacte
que faci un bon futbol”.

El Vitel ha tancat la plantilla per
a la pròxima temporada amb
el fitxatge de Rafa Bofill, exjuga-
dor del Futbol Club Barcelona.
Bofill és un ala pivot de 25 anys,
que té experiència a Divisió
d’Honor. El nou fitxatge ve en
substitució de Cazú, que va fir-
mar un precontracte amb el Vitel
però que, finalment, ha acceptat
una oferta molt temptadora de
l’Ourense, també de la Divisió
de Plata.

Els rivals. El Vitelcom Mont-
cada ja coneix els rivals del seu
grup per a la pròxima tempo-
rada en la Divisió de Plata del
futbol sala espanyol. L’expulsió
de sis clubs –Manacor, Bargas,
Cesuras O’Loureiro, OE RAM
León, Panasonic Caspe i Síco-

ris– per no complir els requisits
econòmics ha provocat canvis
en el sistema de competició. La
reducció del nombre d’equips
ha comportat que els tres grups
habituals es converteixin en dos
de 18 conjunts. El Vitelcom
s’enfrontarà a equips com Cas-
tro Urdiales, F.C. Barcelona,
Canet, Vilassar, Andorra o Ou-
rense. Els dos primers de cada
grup es classificaran per al play-
off d’ascens a Divisió d’Honor,
mentre que el millor tercer ju-
garà l’eliminatòria amb un dels
equips que hagin descendit de
la màxima categoria. La fase fi-
nal es disputarà al millor de cinc
partits, que pujarà de categoria.
En el moment de tancar aquesta
edició estava previst que el 9 de
juliol es fes el sorteig del
calendari de la pròxima tempo-
rada.

La pivot Tere Abad torna
al Valentine femení

>> BÀSQUET

El Valentine femení, que juga a
Primera Catalana, ha fitxat la
pivot Teresa Abad, que ja havia
estat a l’equip fa dues tempora-
des. Una altra de les novetats de
la plantilla, dirigida per Loren-
zo Ortiz, és la incorporació al
cos d’entrenadors de la jugado-
ra Alicia, que deixa les pistes per

dur a terme tasques tècniques.
D’altra banda, el Valentine mas-
culí, a la Lliga EBA, segueix en
negociacions amb diversos ju-
gadors per tancar el fitxatge
d’un pivot, una incorporació que
tancaria la plantilla de la tempo-
rada vinent, segons ha indicat el
tècnic César Saura. SA
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 >> El Club Lee Young va guanyar a pràcticament totes les categories en què va competir

El Lee Young acapara la major
part dels podis amb 21 medalles

>> TAEKWONDO. Campionat de Catalunya de tècnica i pumse sincronitzat

LEE YOUNG

sílvia alquézar
redacció

El Club Lee Young Montcada
ha tornat a batre rècords al
Campionat de Catalunya de
taekwondo en la modalitat de
tècnica i pumse, disputat el pas-
sat 13 de juny al Palau Municipal
d’Esports de la Mar Bella, a Bar-
celona. En total, l’entitat local va
guanyar 21 medalles, el que
suposa que va acaparar el 80%
dels guardons en joc i va pujar
al més alt del podi a 10 de les
14 categories del torneig. En
alguns grups, com el masculí A
(de 18 a 26 anys) i per conjunts
masculins sincronitzats, l’èxit va
ser total, ja que van copsar totes
les medalles d’or, plata i bronze.
“Hem treballat molt per arri-
bar a aquest nivell”, afirma el
director del Lee Young, José
Santiago, que també dirigeix la
selecció espanyola de taekwon-
do. Precisament un dels objectius
dels competidors locals passa
ara per fer un bon paper al
Campionat d’Espanya –que
tindrà lloc a Càceres els dies 5,

mésen 2 minuts

JAM. ATLETISME> Cursa de les Franqueses

Equip de futur amb molta qualitat
El sènior B del CB Montcada ja té tancada la plantilla de la pròxima
temporada, en què intentarà el retorn a Primera Catalana després
d’haver perdut enguany
la categoria. El club ha
incorporat els bases
Francesc Villalnanzo –
del Sant Josep de Bada-
lona, amb 18 anys i
molta projecció, i Robert
Arillón –de 25 anys
format a les categories
inferiors del Barça– a
més dels alers Marc To-
rres –del Sant Josep de
Badalona– i Francesc Lozano –també format al planter blaugrana.
Continuen a la plantilla els alers Lisard Ruiz i Alberto Martínez i els
pivots Dani Pérez i Lolo Martínez. Del conjunt júnior, pugen
l’escolta Xavi Vidal, el pivot Quim Palau i el base Oriol Reolit.
“Hem fet un equip de qualitat, que pugui pujar de categoria
i que, d’aquí uns anys, alguns dels jugadors arribin a l’EBA”,
afirma l’entrenador, Joan Rubio. SA

CB MONTCADA-AYMA B. BÀSQUET> 2a Catalana

Bon paper dels atletes locals

els resultats

-Júnior masculí
1 Alejandro García
-Júnior femení
1 Vanesa León
-Masculí A de 18 a 26 anys
1 Axel Rebollo
2 José Manuel Ramón
3 David Ferrer
-Masculí B de 27 a 34 anys
1 Diego Carrillo
3 José Manuel Puig
-Masculí C de 35 a 41 anys
1 Bernardo Fidalgo
2 Juan Antonio Santiago
-Masculí D de més de 42 anys
2 Pascual Palos
-Femení A de 18 a 26 anys
1 Montse Sánchez

3 Yolanda Fidalgo
-Per parelles
1 Montse Calduch i Diego Carrillo
2 Yolanda Fidalgo i Bernardo Fidalgo
-Per trio masculí sincronitzat
1 Bernardo Fidalgo, Diego Carrillo i José Manuel
Puig
2 Axel Rebollo, Kenneth Rebollo i David Ferrer
3 Celestino Montoya, José Manuel Ramon i Juan
Antonio Santiago
-Per trio femení sincronitzat
1 Montse Sánchez, Yolanda Fidalgo i Vanesa León
3 Cristina Ferrer, Marta Anguera i Alicia Otero
-Per quintet sincronitzat
1 Montse Sánchez, Yolanda Fidalgo, José Manuel
Puig, Diego Carrillo i Bernardo Fidalgo
2 Jorge Olías, Juan Antonio Santiago, Alicia Otero,
Marta Anguera i José Luis Estudillo

David Vilana acaba a
la trentanovena posició

>> MOTOCICLISME. 24 Hores del Circuit de Catalunya

El montcadenc David Vilana,
amb l’equip TSP Bike, va que-
dar a la trentanovena posició de
Les 24 hores de motociclisme
del Circuit de Catalunya, dispu-
tades els dies 3 i 4 de juliol a
Montmeló. L’escuderia de Ba-
dalona, patrocinada per Raig 98
i Induman, no va poder complir
l’objectiu de classificar-se entre
els deu primers a causa d’un
accident bastant greu a la terce-
ra hora de la prova. La moto –
una Suzuki GSX 1.000– va que-
dar molt malmesa i el pilot Toni
Garcia va haver de ser traslladat
a l’hospital amb fractures i cops
diversos. En el moment de la
topada, TSP Bike anava desè de

sílvia alquézar
redacció

6 i 7 de novembre– per poder
entrar a l’equip estatal i participar
al Campionat d’Europa de l’any
vinent. “Alguns  dels nostres
taekwondistes tenen expe-
riència als tornejos estatals i
internacionals”, destaca San-
tiago, qui confia que puguin pro-
clamar-se campions per poder
competir a nivell internacional.
El Lee Young participarà a l’es-
tatal en 12 categories.

Nou triomf de
José Ortín a la

Quebrantahuesos

>> CICLOTURISME

El montcadenc José Ortín, de
58 anys, ha obtingut el quart
triomf a la marxa cicloturista
Quebrantahuesos, una cursa de
205 quilòmetres pels Pirineus
amb sortida i arribada a Sabi-
ñánigo (Osca). El passat 19 de
juny, el ciclista local va ser el pri-
mer classificat a la categoria de
55 a 64 anys i va arribar el 130
de la general, amb un temps de
6 hores, 26 minuts i 18 minuts,
un registre excel·lent a només
mitja hora del guanyador ab-
solut. La prova està considera-
da una de les més dures, amb
quatre ports de muntanya su-
periors als mil metres. SA

Gran actuació
dels corredors

locals al torneig
estatal en ruta

>> CICLISME

Els corredors del CC Montcada
van aconseguir una gran actuació
als campionats d’Espanya de
Fons en carretera sub-23, que es
van disputar els dies 26 i 27 de
juny a Cantàbria. Sergi Casa-
novas va aconseguir la novena
posició i va ser el primer català
en creuar la meta. Oriol Llessuy
va quedar a la dotzena posició.
Els dos corredors de Montcada
van participar com a compo-
nents de la selecció catalana, on
també hi havia els locals Alber-
to Losada i Alberto Rodríguez.
El guanyador del campionat va
ser Joseba Agirrezabala,
d’Euskadi, en segon lloc va arri-
bar José Luis Carrasco, d’Anda-
lusia, i en tercera posició va que-
dar Igor Antón, també d’Eus-
kadi. D’altra banda, el CC
Montcada es va classificar pri-
mer per equips en la Volta del
Trofeu Abelardo Trenzano de
Sant Pere de Ribes, disputada els
dies 3 i 4 de juliol. L’equip mont-
cadenc va liderar la general per
davant del FC Barcelona. Ibon
Sugasti va ser segon, Oriol
Llessuy cinquè i Sergi Casanovas
sisè. Llessuy va ser el guanyador
en la categoria sub-23.

sergio meroño
redacció

Els corredors de la Joventut Atlètica Montcada van obtenir uns
bons resultats a la divuitena edició de la cursa de Bellavista de les
Franqueses, de 10 quilòmetres a través d’un recorregut de muntanya.
Cal destacar l’actuació de quatre atletes que van quedar entre els
cent primers classificats. El millor montcadenc va ser José Gil, que
va travessar la meta el número 34, per davant d’Ildelfonso Teruel,
que va arribar en la trentasisena posició. El cadet Francisco Castro
va quedar en el lloc 52 i va ser el millor corredor de la seva categoria,
i Ángel Fraile va arribar en la posició 78. La cursa va tenir lloc el 27
de juny. També van participar Àngel Fraile (78), Emilio Rodríguez
(113), Emilio Sánchez (117), Xavier Maldonado (140), Jorge Mar-
tín (258), Enric Maya (260) i Asensio Rodríguez (458). SM

 >> El ciclista José Ortiz

SÍLVIA ALQUÉZAR

la general i segon de la categoria
Sport Producció.

Calvari. Després de l’accident,
va començar una nova prova
per a l’equip badaloní, que va
poder recuperar la moto, tot i
que no al 100% de les seves
possibilitats. Els dos pilots que
van seguir en cursa –Vilana i
Ricard Monge– van haver de fer
relleus més llargs. Tot plegat, va
fer perdre molt de temps i
posicions fins al definitiu 39è
lloc. “Acabar va ser molt dur,
però l’important és que ho
vam aconseguir”, afirma el
pilot local, que aquesta era la
seva sisena participació a la
prova de resistència. TSP Bike
va donar un total de 578 voltes.

CB MONTCADA

TSP BIKE

 >> David Vilana cremant neumàtic després d’acabar la cursa
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montcada és estiu
3 X 3. BÀSQUET> Can Sant Joan
Èxit de participació al torneig
Una setantena de nens i joves, dividits en 17 equips, van
participar al 3x3 de bàsquet al carrer que es va celebrar
el 22 de juny a la plaça del Bosc, a Can Sant Joan. Durant
tota la tarda es van disputar dos partits simultanis en dues
cistelles mòbils. Els equips els formaven jugadors de
diferents edats i categories, des dels més petits fins a
conjunts sèniors. A banda de l’alta participació de

jugadors, el torneig va aplegar força públic. SD
SILVIA DÍAZ

INICIACIÓ. TAICHI> Gimnàs municipal

Una quinzena de persones s’han matriculat al curs de
taichi que  organitza l’IME aquest estiu. Les sessions van
començar el 28 de juny i s’impartiran fins a mitjan  juliol
durant dos dies per setmana. El curs va aconseguir una
bona acceptació l’any passat i per això s’ha decidit
repetir-lo. Aquesta modalitat de les arts marcials inclou
tècniques de respiració, relaxació i de control del cos,
amb l’objectiu d’arribar a un equilibri físic i mental. El
taichi és una pràctica molt adient per a aquelles persones
que pateixen estrés. SD

SILVIA DÍAZ

Nova edició del curs de taichi

DIADA. TIR AMB ARC> Plaça de l’Església

Èxit de participació a la Diada
Un any més, l’Institut Municipal d’Esports i Lleure
(IME), amb la col·laboració del Club de Tir amb Arc
Can Piqué de Montcada i Reixac, va organitzar una
Diada d’aquesta modalitat esportiva dins les activitats
d’estiu. La cita va ser l’1 de juliol a la plaça de l’Església.
El club de Tir amb Arc va portar algunes de les figures
d’animals en 3D que utilitza al camp de tir. Unes 250
persones van participar-hi i van aprendre algunes nocions
d’aquest esport. SD

3 X 3. FUTBOL AL CARRER> Miquel Poblet

Al juliol, Casals esportius
Els 225 infants que participen als Casals esportius que

organitza l’IME han gaudit ja dels 10 primers dies de

piscina, jocs, esports i diversió. L’objectiu del curset és

que els participants puguin fer alguna activitat durant el

mes de juliol, després d’haver acabat les classes, i també

continuar amb l’aprenentatge de diferents modalitats

esportives. Els 225 nens estan dividits en 8 grups d’edat

i durant tot el matí, de 9 a 14h, canvien d’activitat i d’espai

cada hora. Un total de 14 monitors s’encarreguen de

portar als grups i de divertir-los a la vegada que els inicien

en algunes activitats esportives. Tots els nens fan natació,

bàsquet, handbol, gimnàstica i jocs poliesportius. El més

grans també practiquen tir amb arc. A través dels jocs,

els alumnes perfeccionen les tècniques de bàsquet, futbol

sala, handbol i natació. SD

El dia 12 comença el play-off final
Del 12 al 14 de juliol es disputaran els play-off de la lliga
local de futbol sala, organitzada per l’IME, al pavelló
municipal Miquel Poblet, de 20 a 21.30h. La final serà el
15 de juliol a les 20h. Actualment, els dos equips que més
estan destacant són l’Autoescola Diamant, al grup A, i
l’Iberfusion, al grup B. SD

CASAL. POLIESPORTIU> Zona Centre

3 X 3. FUTBOL AL CARRER> Can Cuiàs

FOTOS: SILVIA DÍAZ

MIQUEL ALBA

SILVIA DÍAZ

25 equips participen al 3x3 de futbol
Un centenar de persones va participar al torneig 3x3 de
futbol al carrer, que es va celebrar el 29 de juny davant
el pavelló municipal Miquel Poblet. En total, van ser 25
els equips, de 4 membres cadascun, els que s’hi van
inscriure. L’IME va organitzar aquest torneig en
substitució del Trofeu Marca, que es va suspendre i
s’havia de jugar a Montcada per aquestes mateixes dates.
Alguns dels equips que van participar al 3x3 ja s’havien

inscrit al torneig del rotatiu esportiu estatal. SD

LLIGA IME. FUTBOL SALA> Pista i pavelló

SÍLVIA ALQUÉZAR

Un ‘looping’ a la festa de cloenda
La festa de cloenda de les activitats esportives del pro-
grama Montcada és estiu, que organitza l’IME, promet
ser aquest any molt espectacular. Serà el 22 de juliol a la
plaça Lluís Companys. Una de les activitats més
destacades que s’ha previst és un looping, un muntatge
de bicicletes giratòries. Altres atraccions ja tradicionals
seran els quads i els cars. Però abans d’aquest dia, hi
haurà altres activitats. L’11 de juliol torna la jornada
solidària Mulla’t per l’esclerosi múltiple, d’11 a 17h a la pis-
cina Zona Centre, al carrer Bonavista. El 16 de juliol,
se celebrarà la VI edició del campionat de natació Vila
de Montcada, a les 19h a la piscina del carrer Bonavista.
La darrera activitat d’estiu, abans de la cloenda, serà la
marxa lenta en bicis, el 20 de juliol, a les 19h. El
recorregut començarà al carrer Major. SD

CLOENDA. FESTA> Jaume I

MIQUEL ALBA

ARXIU

L’IME i l’AE Can Cuiàs van organitzar el 6 de juliol un
torneig de 3x3 de futbol sala al carrer al barri de Can
Cuiàs, a les pistes esportives del parc del Turó Blau.
L’activitat va ser tot un èxit i va reunir 26 equips, de 4
jugadors cadascun, a més d’una gran quantitat de públic,
que va acompanyar als jugadors durant tota la tarda. Els
conjunts eren de totes les categories d’edat, des de
benjamins fins a sèniors, però va destacar la gran
quantitat de grups alevins. La participació d’aquest any
va superar en gran mesura la d’anteriors edicions. SD

Augmenta la participació al torneig
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El torneig anual tanca la temporada

VITELCOM. FUTBOL SALA> Nous càrrecs

CD MONTCADA. FUTBOL SALA> Torneig

viu l’esp�rt

AE CAN CUIÀS

SILVIA DÍAZ

institut municipal d’esports i lleure

L’equip cadet de l’AE Can Cuiàs, que juga la lliga escolar
del Consell Esportiu de Barcelona, s’ha proclamat
campió de la fase de promoció. La final es va disputar
el 12 de juny. Els montcadencs van jugar contra l’escola
Isabel de Villena, al pavelló del Bon Pastor de la ciutat
comtal, i van guanyar el darrer partit per 4 a 2. SD

Nous entrenadors per a la base
El club ja té gairebé llesta la plantilla d’entrenadors de
la base. Els coordinadors seran Cristóbal Delgado i
José Andrés. Els entrenadors seran Manolo Rivas (ju-
venil A), Pablo García (juvenil B), Francisco Javier
Sarabia (cadete A), Rafa Hernández i Manuel Fernández
(infantil A), Jon Serrano i Ricardo Torquemada (aleví
A), Manolo Guerrero i Pepe Cervero (aleví B), Juan
Díaz i Mariano Montoro (benjamí), Sergio Berrio i Paco
Carvallo (prebenjamí). De moment, falta saber quins

seran els entrenadors de l’infantil B i el cadet B. SD

El cadet, campió de Barcelona

Les obres de la nova piscina
exterior entren en la recta final

>> MONTCADA AQUA. Noves instal·lacions

Montcada Aqua inaugurarà
en els propers dies la seva
piscina d’estiu, que estarà
oberta fins a final d’agost.
Es tracta d’una instal·lació
prefabricada de 140 m2.
El solar on es construeix té
una superfície total de 525
m2 i acollirà la piscina i
l’espai destinat a prendre
el sol. Està construïda amb
làmines d’acer inoxidable,
que estan folrades d’un
plàstic especial per evitar
les filtracions. La superfície
de làmina d’aigua és de
119 m2, amb unes dimen-
sions aproximades de 11’5
per 15’9 m i entre 102 i
120 cm de profunditat.

Jacuzzi. L’equipament in-
corpora un servei d’hidro-

silvia díaz
redacció

El nou equipament inclou un jacuzzi que també es podrà utilitzar a l’hivern

CB MONTCADA. BÀSQUET> Fitxatges

El club tindrà 3 júniors
El CB Montcada ha format tres equips júniors per a la
propera temporada. El júnior A jugarà a la màxima
categoria del Campionat de Catalunya i l’entrenador serà
Ismael Systrachs. El júnior B continuarà a la mateixa
categoria i tindrà a Josep Calderón com a tècnic. El nou
júnior C competirà al nivell més alt de les categories
territorials de Barcelona. L’entrenador serà Josep Darwin.
D’altra banda, dos jugadors que han estat amb el júnior
A aquesta temporada, els montcadencs Quim Palau i
Xavi Vidal, jugaran la pròxima lliga amb el sènior B a
Segona Catalana. SD

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> Triomf

MONTSERRAT MIRÓ. KORFBAL> Final

Desil·lusió per segon any consecutiu
L’equip juvenil de korfbal de l’IES Montserrat Miró,
ubicat al barri de Montcada Nova, va perdre la final de
la lliga davant el Nicolau Copèrnic de Terrassa. El partit
es va disputar el passat 26 de juny al pavelló de Can
Jofresa, a Terrassa, després que la pluja obligués a
ajornar-lo en la data prevista inicialment, el 19 de juny.
El Nicolau Copèrnic s’ha proclamat campió de la lliga
júnior per segon any consecutiu. En la temporada
passada, la final de la lliga la van disputar aquests dos

mateixos equips. SD

massatge, un jacuzzi amb
capacitat per a 12 persones
que, a més, es podrà
utilitzar també a l’hivern.
El pressupost és de més
de 204.925 euros a càrrec
de l’empresa Geafe, con-
cessionarà dels serveis de
Montcada Aqua.

Valoracions. El president
de l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME)
i regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC), està molt
satisfet per la imminent
posada en marxa de la
nova piscina a l’aire lliure.
L’edil ha comentat que la

nova piscina no farà la
competència a la instal-
lació de la Zona Centre.
Segons Parra, “els dos es-
pais són diferents. Hem
volgut crear una nova
zona de relació ciu-
tadana i de convivèn-
cia”.

SILVIA DÍAZ

UEM. ESCACS> Campionat comarcal
LLUÍS MALDONADO

La Unió Escacs Montcada (UEM) va participar en un
torneig a Barberà el 4 de juliol, amb dos equips, un
masculí, i per primer cop, un altre només de noies,
format per Teresa Muñoz, Eva Zamarreño, Judith
Oliva, Clara Garcia i Sara Zamarreño (a la foto). Les
jugadores estan molt il·lusionades amb el projecte de la
UEM, un dels pocs clubs que a Catalunya vol consolidar
els conjunts de fèmines. LR

La UEM potencia els equips femenins

SILVIA DÍAZ

 >> La previsió municipal és obrir la piscina aquest mes

RESERVA DE PLACES AL SETEMBRE

Els usuaris que han fet un curset enguany a Montcada
Aqua poden reservar plaça de cara a la pròxima tem-
porada a partir de setembre. Tindran dret a reservar
plaça els inscrits fins a final de juny, és a dir, que tinguin
formalitzat el pagament del tercer trimestre. Els adults
podran fer la gestió de l’1 al 8 de setembre, mentre
que per a nadons, bressols i infantil, s’haurà de fer
del 9 al 15 del mateix mes. L’horari d’atenció al públic
és de 9 a 14h i de 16 a 20h. Si durant aquest període
no s’ha confirmat plaça o qualsevol altre canvi es
perdrà automàticament el dret a continuar en el cur-
set. Al juliol i agost romandrà exposat al tauló d’anuncis
de Montcada Aqua l’oferta de la temporada vinent. Els
cursets s’iniciaran el pròxim 20 de setembre i finalit-
zaran el 30 de juny de 2005. Els pagaments seran
trimestrals. SD

pròxim curs

LLUÍS MALDONADO

RAFI DELGADO

La secció de futbol sala del CD Montcada va fer el 19
de juny el seu torneig anual Vila de Montcada, al pavelló
municipal Miquel Poblet. D’altra banda, el club està fent
proves al pavelló municipal per fitxar nous jugadors
per a la propera temporada. Els infantils han d’anar
els divendres a les 17h; els cadets, els dijous a les 19h,
i els juvenils, els dimecres a partir de les 18.30h. SD




