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Carles Quílez omple l’Auditori amb
la presentació del llibre ‘Psicòpata’

BIOGRAFIA NOVEL·LADA D’UN CRIMINAL

L’acte va comptar amb la presència de diverses personalitats rellevants del món judicial i polític català

sílvia alquézar
montcada

 >> D’esquerra a dreta, Garcia Melero, Comas, Tura, Quílez i Arrizabalaga

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

l’apunt

El periodista montcadenc Carles
Quílez va presentar el 17 de
febrer davant d’un Auditori ple
de gom a gom el seu darrer
llibre, Psicòpata, la biografia no-
vel.lada d’un violador, assassí i
delinqüent que va actuar a Bar-
celona i rodalies i que ara es tro-
ba empresonat a Quatre Ca-
mins. L’acte va comptar amb
l’assistència de personalitats relle-
vants del món judicial i polític,
com ara la consellera d’Interior,
Monterrat Tura (PSC), i la vocal
del Consell General del Poder
Judicial, Montserrat Comas, a
més de l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC), i la pe-
riodista Helena Garcia Melero.
Tots quatre ponents van lloar la
trajectòria professional de Carles
Quílez, cap de successos i tribu-
nals a Ràdio Barcelona-Cadena
Ser, i van coincidir a destacar el
seu treball d’investigació, “un
document periodístic de pri-
mer ordre que retrata el món
de les presons i dels funcio-
naris en els últims 30 anys”,
va manifestar Garcia Melero.
Psicòpata és la història novel.lada
de la vida de José Gascón, el
nom fictici del personatge real,
explicada pel periodista Daniel
Sala “l’alter ego de Carles
Quílez”, va comentar Comas,
qui va reconèixer que la lectura
enganxa i que la seva feina als
jutjats mai li ha permès endinsar-
se “tan bé en la personalitat
d’un psicòpata com ho fa ell”.

Debat. La presentació del vo-
lum també va servir per reflexio-
nar sobre si és possible la rein-
serció a la societat dels psicò-
pates, una alteració de la con-
ducta que no està considerada

com una malaltia a efectes penals
perquè no tenen anul.lades les
facultats i reconeixen en tot mo-
ment el delicte que han comès.
En aquest sentit, la consellera
d’Interior va anunciar que aquest
és un tema que preocupa molt
les administracions, sobretot
després dels recents assassinats
de dues policies a Bellvitge i una
jove estudiant a Lleida. “El
llibre presenta amb una cruel-
tat extraordinària la vida real,
la pobresa, el delicte o el
tractament inhumà de la poli-
cia abans de la democràcia”,
va explicar Tura.
Carles Quílez va agrair als as-
sistents la seva presència a l’Audi-
tori en un dia molt especial per
a ell –envoltat de la seva família
i amics– en què va reconèixer
que se sentia orgullós de ser
montcadenc. El periodista va
parlar del seu treball d’investiga-
ció i va fer unes pinzellades de

la personalitat dels psicòpates,
que divideix en dos grups: els
assassins –com el seu personatge
José Gascón– i els integrats a la
societat –va posar els exemples
de l’exjutge Pasqual Estivill i
l’empresari Javier de la Rosa–
que no arriben a matar però les
seves accions responen a con-
ductes de premeditació i traïdo-
ria. “En aquest llibre he posat
la meva ànima, com en tot el
que faig, he intentat fer una
fotografia del món de les
presons, dels funcionaris i
dels delinqüents; si els veieu,
missió complida”, va expressar
l’escriptor local, al qual l’alcalde
de Montcada va agrair el fet
d’haver volgut presentar el llibre
al municipi: “Crec que Carles
porta a dins el seu poble per-
què sempre intenta vincular
la seva obra amb la ciutat”.
Psicòpata està editat per Cos-
setània Edicions.

El primer llibre de Carles Quí-
lez va ser Atracadores (2003),
amb el qual fou finalista del
premi internacional Rodolfo
Wash en la Semana Negra de
Terror de Gijón, el 2003.
Juntament amb Andreu Martín,
Quílez va escriure Asalto a la
Virreina (2004). El periodista
montcadenc té 38 anys, és
llicenciat en ciències de la
informació per la Universitat
Autònoma de Barcelona i
diplomat en periodisme jurídic
per la Universitat Autònoma de
Madrid. A la foto, amb la seva
família SA

Albert Espel,
director de

producció del
film ‘Sense tu’

La pel.lícula Sense tu, dirigida pel
cineasta Raimon Masllorens i que
explica el patiment d’una dona
que perd la vista i que ha d’acos-
tumar-se a viure en les noves
circumstàncies, és el darrer tre-
ball del montcadenc Albert
Espel, director de producció en
aquesta ocasió. El film vol fer
incidència en el procés de trans-
formació d’una persona que ha
d’aprendre a acceptar-se de
mica en mica, a ella i el seu en-
torn. El passat 15 de febrer va
començar el rodatge del film a
Sabadell. Entre els actors que hi
prenen part es troben Pep Mun-
né, Anna Fernández –qui va ini-
ciar la seva fama per la seva
participació a la pel.lícula Solas–
i Clara Segura. La pel.lícula està
coproduïda per Bausan Films i
La Productora. LR

Nova sala de
projeccions de
cine al Casal

de la Mina
Des del passat 19 de febrer
Montcada i Reixac compta amb
una nova sala de projeccions de
cinema, ubicada al Casal d’avis
de la Mina, entre els barris de la
Ribera i Can Sant Joan. La sala
té capacitat per a 200 persones i
està equipada amb el sistema
doble film sensoround. En la pri-
mera sessió es va projectar la
pel.lícula Días de Futbol, amb una
bona resposta per part del
públic. Les sessions són gratuïtes
i amb una periodicitat mensual,
i els resposables volen abordar
temes d’actualitat per suscitar la
reflexió i el debat mitjançant
cicles temàtics i cinema d’autor,
sense descartar altres propostes
més comercials. LR
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Prop de 200 montcadencs
viatgen al carnaval d’Àguilas

La comparsa EnDansa desfila a la multitudinària rua del municipi murcià

sònia hernández
redacció

 >> El grup de l’escola de dansa, en plena acció

ÒSCAR BARCONS

PEDRO GARCIA

 >> Recepció oficial als montcadencs

silvia díaz
montcada

El Museu presenta
una guia didàctica

El document mostra les activitats que s’hi realitzen

 >> Una vintena de professors va assistir a la presentació de la guia

El Museu Municipal ha editat la
primera guia d’activitats didàc-
tiques per als alumnes de pri-
mària i secundària. La publi-
cació recull tallers, visites guiades
i itineraris oferts, en funció de
la franja d’edat, amb l’objectiu
de difondre el patrimoni històric
de Montcada. A primària es
proposen visites pel municipi i
diversos tallers. A secundària es
presenten les mateixes activitats
a més d’un itinerari pel poblat
iber Les Maleses i un altre per la
Montcada medieval. Per a l’en-
senyament postobligatori hi ha
un taller d’introducció a l’ar-
queologia, un de registre arqueo-
lògic i un itinerari per la serralada
de Marina.

Eina de suport. La guia es
va presentar el 21 de febrer a la
Casa de la Vila, davant d’una vin-

tena de professors d’escoles del
municipi. La directora del Mu-
seu, Mercedes Durán, va expli-
car que la guia ha nascut “per
l’augment de visites que ha
rebut el Museu des que està
ubicat a la Casa de la Vila”.
Durán i una altra responsable de
l’equipament, Gemma Hidalgo,
han coordinat el contingut de la
guia. “Segurament les acti-
vitats que proposem es faran
ràpid, perquè hi ha molt in-
terès en conèixer la història”,
va afegir Durán. L’alcalde, Cé-
sar Arrizabalga (PSC), va desta-
car que la guia “és un reforç
molt important en l’apre-
nentatge perquè el material
que parla de Montcada és
molt escàs”. A l’acte també hi
van assistir el president de l’Àrea
Social, Carles Guijarro (PSC), la
regidora d’Educació, M. Flor
López (PSC), i la regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU).

El grup de carnaval En Dansa
va prendre part a la celebració
del carnaval d’Àguilas el passat
12 de febrer. Eva Nieto, res-
ponsable de l’escola de dansa a
què pertany la comparsa, ha
manifestat la seva satisfacció pel
desenvolupament de la sortida,
que es va plantejar “com unes
colònies de l’escola –explica
la ballarina–; volíem fer una
activitat en què participés tot
l’alumnat i els familiars”.
Unes 170 persones, entre balla-
rins, col.laboradors i familiars, es
van traslladar fins a la localitat
murciana –agermanada amb
Montcada–, a la qual també va
viatjar una delegació municipal

encapçalada per l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i el presi-
dent de l’Àrea Social, Carles
Guijarro (PSC). Nieto ha remar-
cat la bona rebuda tant per part
de la població aguilenya com de
la representació municipal des-
plaçada. Un altre dels aspectes
destacats va ser l’espectacularitat
de la rua d’Àguilas, una cita
multitudinària que és un referent
a la província i rodalies. “Tot el
poble s’aboca a la celebració
del carnaval i és una festa im-
pressionant, altres anys ha-
víem anat a les rues de llocs
més propers, però enguany
volíem fer un viatge important
per a tots, i aquest ho ha
estat” , explica Nieto, molt
satisfeta tot i no haver aconseguit

SÍLVIA DÍAZ

cap dels premis, com sí ho van
fer a Barcelona, on la comparsa
va aconseguir el premi del
públic i del jurat. Per la seva
banda, la delegació municipal
també va fer una valoració molt
positiva. La relació amb Àguilas
és molt estreta i l’experiència
carnavalera pot ser un referent
per a la rua de Montcada.

Exposicions de Jordi
Contijoch i Josep Quintero

Fotografies a la Casa de la Vila i dibuixos de gran format a l’Auditori

sònia hernández
redacció

 >> Contijoch, entre Carles Guijarro i Amèlia Morral el dia de la inauguració

LLUÍS MALDONADO

 >> Quintero –a la dreta– i Sallent davant de l’obra cedida al consistori

El mes de febrer s’acomiada amb
propostes interessants des de les
sales d’exposicions municipals.
El passat 22 de febrer la Casa
de la Vila acollia la inauguració
de la mostra de Jordi Contijoch
Catalunya; 41 comarques, 41
fotografies, que recull un petit
tastet de la monumental obra
que Contijoch duu a terme
fotografiant el patrimoni
arquitectònic català i que es
podrà visitar fins al 17 de març.
Les fotografies són el resultat
de molts kilòmetres recorreguts
i molts paisatges observats.
A la inauguració van assistir
diverses personalitats polítiques,
que van remarcar el valor de la
tasca de Contijoch per recupe-
rar i reivindicar el patrimoni
artístic català.

Dibuixos sobre paper.

D’altra banda, el montcadenc
Josep Quintero, qui ja ha exhibit
els seus treballs a altres locals
del municipi, arriba a l’Auditori
amb una col.lecció de dibuixos

de gran format que es va inau-
gurar el passat 23 de febrer.
Quintero va manifestar la seva
emoció per exposar a l’Auditori
del poble al qual va arribar quan
només tenia dos anys però que

LLUíS MALDONADO

sempre ha considerat casa seva.
Per la seva banda, la regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU), va
remarcar la voluntat del seu
departament de promoure l’obra
d’autors locals o de gent vincu-
lada d’alguna manera al
municipi, com és el cas de
Contijoch i Quintero. La
regidora també va fer incidència
l’originalitat de la tècnica

emprada als quadres que es
mostren a l’Auditori i l’espec-
tacularitat dels resultats. Els
dibuixos s’acompanyen de tex-
tos poètics del també mont-
cadenc Enric Sallent, també
present a la inauguració de la
mostra. Quintero ha cedit una
de les seves obres a l’Ajun-
tament. L’exposició es podrà vi-
sitar fins al proper 27 de març.
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Brincadera, un nou
concepte de percussió

>> Formacions musicals

El grup recent format ha té les arrels a Can Sant Joan i al parc de la Ciutadella

núria reguero
redacció

 >> Brincadera en un dels assajos a la sala de concerts La Bàscula

NÚRIA REGUERO

Un centenar de carros i
cavalls als Tres Tombs

Homenatge  a Joan Colomer i Ventura

sònia hernández
redacció

 >> Un dels animals participants l’any passat a la desfilada

ARXIUVisa2 i En cuerpo y alma,
representants al Cortocircuit

sílvia díaz
redacció

Les formacions musicals Visa2
i En cuerpo y alma representa-
ran Montcada a l’edició 2005 del
circuit de música independent
Cortocircuit, que organitzen les
regidories de Joventut de
Montcada, Ripollet i Santa
Coloma de Gramenet per do-
nar a conèixer noves bandes.
Visa 2 es va crear al setembre
de 2003. Aquesta formació, que
es dedica a la fusió del flamenc,
ja ha actuat en diverses ocasions

a Montcada i Reixac i ha ofert
concerts a altres municipis de la
comarca. La banda de pop En
cuerpo y alma es va formar l’any
passat. El seu estil ja s’ha deixat
sentir al municipi i també a
poblacions dels voltants. Ripollet
i Santa Coloma també coneixen
ja els seus representants: Los
Chanela i Dvine, i Arraigo i Mé-
dula respectivament.
El certamen és una plataforma
de llançament de grups musicals
i hi han pogut accedir for-
macions de nivell no professio-

nal, en què almenys dos dels seus
components són residents
habituals d’un dels tres municipis
organitzadors. Una cop s’han
escollit els grups, les regidories
de Joventut dels tres municipis
elaboraran un calendari d’ac-
tuacions per a les bandes selec-
cionades als tres municipis, que
anirà de maig a setembre. Tam-
bé s’editaran i es distribuïran
1.500 exemplars d’un CD pro-
mocional gravat en estudi que
inclourà dues peces de cada
grup seleccionat.

El cap de setmana del 26 i 27
de febrer és el de la celebració
dels Tres Tombs a Montcada i
Reixac. Un centenar de carros i
cavalls de tota la comarca
prendran part en aquesta popu-
lar festa en què es ret homenatge
d’una manera especial als ani-
mals, els que antigament s’encar-
regaven de les feines més dures
a les cases de camp, on regia un
sistema de vida que ara sembla
molt llunyà. Precisament recor-
dar aquells hàbits és un dels ob-
jectius d’aquesta convocatòria.
“És tracta d’una celebració
entranyable que porta molts
records –explica la regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU)–
per a bona part de la ciuta-
dania i que ens recorda les
nostres arrels, per això
compta amb tot el nostre su-
port”.

Torna l’espectacle. Tot i
que el programa seguirà els
mateixos esquemes d’anys ante-
riors –la missa de benedicció de
la bandera i de la imatge de Sant
Antoni dissabte a la tarda, a
l’església de Santa Engràcia, i la
desfilada diumenge al matí–,
Joan Massagué, un dels orga-

nitzadors, ha explicat que en-
guany “torna l’espectacle” i
que hi haurà “més d’una sor-
presa per als visitants”. Mas-
sagué també ha insistit en la ne-
cessitat que els montcadencs s’a-
fegeixin a la festa i a la desfilada
amb els seus animals de com-
panyia: “La gent ha de mos-
trar l’orgull que sent per les
seves mascotes”, ha afirmat.
Durant la desfilada de diumenge
al matí –que sortirà a les 12.15h
del polígon de la Ferreria–, com
és habitual es retrà homenatge
al darrer carreter, títol amb el
qual enguany es reconeix Joan
Colomer i Ventura, conjun-
tament amb la seva dona, Maria
Morató i Ferrer, als quals se’ls
vol agrair l’esforç de tota una
vida dedicada al camp. L’alcalde
de Montcada, César Arriza-
balaga (PSC), i altres persona-
litats faran efectiu aquest reco-
neixement amb el lliurament
d’una placa commemorativa a
la Casa de la Vila.
Però abans de començar el re-
corregut, els participants podran
agafar energies amb l’esmorzar
preparat pels veïns de la Font
Pudenta i, cap a la meitat del
passeig, gaudiran un aperitiu
ofert per un col.lectiu de veïns
del carrer Clavell.

La percussió i la dansa són el

binomi de Brincadera, un grup

que té les arrels a la batucada de

Can Sant Joan. Qui porta la ba-

tuta –o millor dit, la baqueta–

és l’Edison, fill d’un dels per-

cussionistes dels Diables de Can

Sant Joan i cofundador de la

batucada del barri. Brincadera
es distingeix per l’experimenta-
ció amb “samba roda, samba
reggae, o son cubà barrejat
amb la batucada, que aquí no
es fa”, explica l’Edison. Aquests
estils es combinen amb les ba-
ses brasileres del cap de la for-
mació, el latin jazz dels membres
xilens o les percussions cubanes
de l’Albert. Tot plegat esdevé un
espectacle audiovisual on el
ritme, la dansa, els malabars i el
foc entren en joc amb la diver-
sió. Però la disciplina és el pilar
de la formació: “Exigim un
nivell musical i de ball perquè
som Brincadera, i brincar és
divertir-se, saltar, en portu-

guès”. La formació també ha
experimentat amb veus i vol in-
corporar funky i hip hop. I és que
el nom amb què s’ha batejat el
grup és l’arrel comuna d’on
conflueixen amb naturalitat
diverses cultures, estils i edats.

Orígens. El projecte Brinca-
dera sorgeix d’una escissió del
grup Batucalada, format la pas-
sada primavera al parc de la
Ciutadella: “Vam actuar a la

rua de Carlinhos Brown del
Fòrum i després de l’estiu, en
ésser massa gent, alguns
membres hem emprès un
projecte més seriós”. El cap
del grup i el Cristian són els dos
montcadencs i ja han actuat al
municipi  amb altres formaci-
ons. “És interessant tenir mú-
sics que es donin a conèixer
fora de Montcada i que no
només et valorin quan toques
allà”, considera el músic.
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Albert Garcia Elena,
autor del mes de febrer

>>Premi de microrelats ‘El Basar’

concurs de microrelats ‘El basar’

Havia dedicat tota la vida al descobriment d’aquella au mítica i
magnífica, i quan finalment la va albirar a aquell remot encla-
vament dels afores del món, la va perseguir amb els prismàtics
fins que a la senda del seu vol s’hi va creuar el sol equatorial. La
cremada de les retines va ser instantània i irreversible. Allí on
anés, i per la resta dels seus dies, la seva ment va seguir veient
l’exacta silueta de l’au. És absolutament impossible tatuar de
manera més precisa a la memòria d’un ésser humà l’eterna
revelació d’un desig.

L’ocell de foc. Albert Garcia Elena (Barcelona)

Seleccionat del mes de febrer

sònia hernández

redacció

Albert Garcia Elena (Barcelona,
1970), és l’autor del microrelat
seleccionat del mes de febrer en
la primera edició del Premi de
microrelats El Basar. El text,
titulat L’ocell de foc és l’emotiva
narració de la recerca d’un som-
ni i les seves conseqüències.
Precisament el seu alt compo-
nent líric i emotiu –sense caure
en excesos– és un dels elements
destacats pel jurat, conformat
pel personal de Montcada
Comunicació i altres persones
del món literari i cultural català
i espanyol. Altres aspectes que
fan que el text de Garcia Elena
hagi estat l’escollit, al parer del
jurat, són l’habilitat a l’hora de
tractar un cert component mític
–mitjançant l’au objecte de desig
del protagonista–, l’ambició es-
tilística de l’autor –que posa de
manifest l’existència d’un ofici i
de la passió per la creació per
part de Garcia Elena– i la
concisió –imprescindible per
tractar-se d’un microrelat.

Rècord de participació.

Mes rere mes, la resposta dels
escriptors continua creixent. Si
el mes passat van concórrer una
seixantena de relats, al febrer
s’han superat els 70 –s’han rebut
73 obres en concret–, pro-
cedents de les quatre províncies
de Catalunya –amb una abundant

El concurs continua fins al mes
d’abril, quan es publiquin els
contes seleccionats i es triïn el
guanyador i els dos finalistes,
amb un primer premi de 300
euros i dos finalistes de 100
euros. Les bases es poden con-
sultar a la pàgina web
montcada.org.

>> Concurs de contes i de punts de llibre

sònia hernández

redacció

Convocats el Vet aquí un
gat i el Guanya’t un punt

 >> Els nens guanyadors del Guanya’t un punt de l’edició de l’any passat

ARXIU

Per setè any consecutiu, Cultura
convoca el premi de contes in-
fantils escrits per adults Vet aquí
un gat. El termini per presentar
els originals finalitza el 24 de
març. Enguany s’ha produït un
canvi a la convocatòria, la su-
pressió d’una categoria: la dels
contes escrits per a nens d’entre
10 i 12 anys. La regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), ha
explicat que el canvi es produeix
després “d’una reformulació en
què hem decidit potenciar els
escrits per als més petits, ja que
la franja d’edat de 10 a 12 anys
s’escapa del tipus de literatura
que volem promocionar”.

Més diners. La dotació ha
experimentat un cert augment i
arriba als 800 euros. També es
considera la possibilitat de triar
un guanyador local, per la qual
cosa Morral ha animat els veïns
ha participar: “L’objectiu fona-
mental d’aquesta convocatòria
és promoure la literatura per
als més petits, i també volem
animar els montcadencs a que
escriguin, per això tenim el
premi local”.
Cada autor només pot presentar
un original  en català, inèdit, de

tema lliure, amb un mínim de 5 i
un màxim de 10 fulls. El veredicte
del jurat es farà públic el 21
d’abril a l’Auditori  en un dels
actes centrals de la celebració de
Sant Jordi. Paral.lelament, també
s’han publicat les bases del premi
de punts de llibre Guanya’t un
punt, adreçat a nens i nenes
nascuts entre el 1989 i 2001. Els
escolars han d’elaborar un mar-
cador de pàgines i presentar-lo a
les biblioteques. Aquesta és una
de les cites més multitudinàries
de Sant Jordi ja que, com ha

explicat la regidora de Cultura
“les escoles animen els nens a
participar i a tots els agrada”.
Els premis consisteixen en
diferents lots de material escolar
i de pintura, depenent de cada
categoria. El veredicte del jurat,
integrat per persones properes al
món educatiu, cultural i plàstic,
també es farà públic el proper 21
d’abril. El termini per presentar
les obres finalitza el 12 de març.
El punts de llibre presentats al
premi s’exposaran a la Casa de la
Vila, els guanyadors seran editats.

Gabi Ruiz, a Aichi
El creador artístic montcadenc
Gabi Ruiz ja ha tornat de la ciutat
japonesa Aichi, on ha instal·lat el
decorat de la volta del Pavelló
d’Espanya –a la foto– de l’Expo
Universal que se celebrarà entre
el 25 de març i el 25 de setembre.
Ruiz ha estat el responsable de
construir els elements deco-
ratius dissenyats per Javier Ma-
riscal. El montcadenc s’ha mos-
trat molt satisfet pel desenvo-
lupament de la feina i per haver
estat triat per donar forma als
dissenys de Mariscal. SH

GABI RUIZ

participació des del Vallès Oc-
cidental i el Barcelonès–,
Castelló, Astúries i Navarra. En
aquesta ocasió s’ha notat un
descens a la participació local,
encara que els montcadencs
també han mostrat el seu suport
a la iniciativa. Si bé el jurat ha
celebrat la resposta rebuda,
també ha lamentat que alguns
dels textos no es cenyeixen com-
pletament a les bases, sobretot
en el que fa referència al gènere,
perquè sovint els textos no es
poden considerar microrelats en
el sentit estricte. Tot i això, el
nivell mig dels escrits s’ha
considerat força elevat i, de nou,
s’ha reservat un conjunt de tex-
tos que tornaran a ser considerats
a l’hora de publicar el recull de
microrelats seleccionats al mes
d’abril.
Segons les bases del premi, el
mes de març és l’últim en què
se celebra el certamen, per la
qual els organitzadors han fet una
crida perquè tots aquells que
escriuen s’animin a participar i
formar part de la iniciativa.
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La música
torna a omplir

l’Auditori
Municipal

sònia hernández

redacció

Una línia de ferrocarril fins a Moià
el retro-visor

A començament de segle es va proposar la creació d’una via de tren que unís el Vallès i el Bages

Fundació Cultural

jaume alcázar

ARXIU

L’eufòria inversora que va
caracteritzar els darrers anys del
segle XIX i primers del XX es
va manifestar en una veritable
febre d’or. Noves empreses
canalitzaven la falera inversora i
especulativa d’aquells temps. Un
exemple de tot això el trobem
en el sector ferroviari i en el
projecte de construcció d’un
ferrocarril de via estreta que
havia d’unir les localitats de
Montcada i Moià.
Del 15 d’agost del 1908, es con-
serva un projecte de ferrocarril
secundari que havia d’enllaçar
Montcada amb el poble de
Moià, amb un recorregut total
de 66 Km. Segons Pere Salas i
Argelaguet, enginyer industrial i
veí de Sabadell, autor del pro-
jecte, la nova línia de via estreta
seria absolutament necessària pel
desenvolupament econòmic i
industrial dels pobles i ciutats
que travessaria. Segons que es lle-
geix en l’informe adreçat a l’al-
calde de Montcada i Reixac, Sa-
las i Argelaguet destaca la im-
portància de les comunicacions
pel desenvolupament de la co-
marca i els beneficis que
comportaria la inversió inicial:

 >> Una de les estacions ja existents a Montcada, a Mas Rampinyo

“La Ley de Ferrocarriles secunda-
rios ha hecho concebir grandes espe-
ranzas para el porvenir y riqueza de
los pueblos, pues la facilidad de comu-
nicaciones y transportes es uno de los
factores más importantes para el pro-
greso. Pero para estas líneas que han
de proyectarse, debe tenerse en cuenta
no sólo la conveniencia y necesidad de
transportes fáciles, que éstas se sienten
en todas partes, sinó tambien la debi-
da remuneración del capital que se
invierta en la construcción y explota-
ción.(...) Estas condiciones las reune
cumplidamente una línea entre
Montcada y Moià, cuyo trazado para
evitar obras demasiado costosas y un
perfil excesivamente accidentado,
deberia ser el siguiente...”
Com és evident, la nova línia
sortiria de Montcada, en concret
de l’estació de Mas Rampinyo
(per ser Montcada un lloc
travessat per tres línies diferents)
i seguiria la carretera de Ribes
fins a Santa Perpètua, Polinyà,
Sabadell, Castellar, Sant Llorenç
Savall, Gallifa, Sant Feliu de
Codines, Castellterçol i Moià.
Un recorregut total de 66
quilòmetres i un cost global de
les obres de 5.200.000 pessetes.
Salas i Argelaguet justifica la

creació de la línia amb el grau
de productivitat que generen la
resta de ferrocarrils secundaris
que existeixen a Catalunya i a la
resta de l’Estat.
Extrapolant aquestes xifres
conclou que aquest projecte se-
ria molt beneficiós per als
inversors (públics o privats). La
rendibilitat que produirien les
obligacions invertides seria d’un

5% d’interès durant els primers
28 anys (període d’amor-
tització) i un 27% després. Sens
dubte, un bon negoci.
Malauradament, la precarietat
de la major part de les arques
municipals dels pobles del seu
recorregut, la manca d’inversió
privada, i el poc interès de la
indústria de la zona, van fer que
el projecte no reeixís.

La música torna a l’Auditori al
mes de març, i ho fa amb la
formació Fedora, que el 5 de
març presenta l’espectacle
Cançons, basat en peces que
tenen una forta influència de la
música popular, com ara el tan-
go, la cobla, el jazz o la bossa-
nova. La formació la integren
Sandra Márquez (veu), Toni
Pagès (bateria), José (baix),
Tomàs (guitarra) i Lluís Robisco
(guitarra). Com és habitual, els
més petits també tenen el seu
espai a la programació. La com-
panyia Mousiké torna a la sala
municipal diumenge 6 amb
l’espectacle Una pallassa a la
lluna. I més: el 20 de març, amb
l’espectacle Pere i el llop, de la
companyia Per poc.Tampoc no
faltarà el cinema. La proposta
és la pel.lícula Historia del came-
llo que llora, dirigida per Luigi
Falorni i Byambasuren Davaa,
el dia 12 de març, i que explica
les aventures d’una família de
nòmades al desert de Gobi que
pateix una greu crisi després
que una de les seves camelles
rebutgi una de les cries.
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FUTBOL SALA. GRUP B DE LA DIVISIÓ DE PLATA

El Vitel supera amb nota el primer
matx a casa contra rivals directes

sílvia alquézar
pla d’en coll

El Vitel va superar amb nota el
primer partit a casa de la segona
volta contra un dels rivals direc-
tes implicats en la lluita per l’as-
cens. El Montcada, al quart lloc
del Grup B de la Divisió de Plata
de futbol sala amb 41 punts, es
va imposar el 19 de febrer a
l’Andorra, cinquè classificat amb
36, per 6-3. El Vitel ha guanyat
el primer de tres assalts: ha de
rebre encara la visita del Bilbo
el pròxim 5 de març i del Cas-
tro Urdiales el 23 d’abril en l’úl-
tima jornada de la fase regular.
Contra el Barça, el líder amb 46
punts, ja va guanyar a casa a la
primera volta i a la segona, en el
matx del Palau, va treure un
meritori empat que va saber a
poc.

El triomf. L’Andorra va ser fi-
del al seu estil i va sortir a la pis-
ta amb un joc especulatiu, basat
en una bona defensa i en inten-
tar resoldre el partit en alguna
jugada de contracop o pilota
parada. I, de fet, a la primera
part ho va aconseguir. El
Montcada va tenir certs pro-
blemes per fer el seu joc i, en la
primera ocasió clara de l’An-
dorra, Bapué va inaugurar el
marcador al minut 7. L’alegria
dels visitants va durar poc
perquè Adilio, que acabava de
sortir a la pista, va aconseguir
igualar l’electrònic gràcies a un
contraatac. Ambdós conjunts
van disposar d’algunes ocasions
més per marcar. La més clara
va ser una pilota al pal de Raúl
Serrano. Al 17, l’Andorra va
trencar la igualtat després que un
llançament de Fran Guzman va
rebotar en José Rodríguez i va
entrar al fons de la xarxa.

-Quina va ser la clau de la
victòria contra l’Andorra?
L’actitud, a la segona part vam
demostrar que volíem guanyar
el partit. A la primera vam res-
pectar massa el rival.
-Quina lectura fa del triomf?
És molt important perquè
deixem l’Andorra a cinc punts.
Hem de sumar aquests triomfs
si volem estar a dalt. Si gua-
nyem els 10 partits que res-
ten de lliga, serem campions.
-Aquest és el seu objectiu?
Sí, no ens interessa només ju-
gar el play-off d’ascens. Volem
tenir el factor pista a favor.
-El pròxim matx a Lanzaro-
te és complicat.
Molt, perquè hem de tenir en
compte que allà els equips de
dalt no han passat de l’empat.
Si nosaltres guanyem, seran
dos punts que ells no han tin-
gut, per això és doblement im-
portant vèncer.
-Encara falten les visites del
Bilbo i el Castro Urdiales.
Sí, però no seran tan compli-
cats com l’Andorra perquè dei-
xen jugar més. SA

el tècnic

‘SEREM CAMPIONS
SI GUANYEM ELS 10

PARTITS QUE FALTEN’

 >> Marcello Magalhaes

 >> El Vitel va superar l’Andorra a la segona part

RAFA FIMÉNEZ

El conjunt montcadenc, que segueix quart, es va imposar a l’Andorra, el cinquè classificat, per 6-3

La segona part va ser una altra
història. El Vitel va sortir con-
vençut d’aconseguir la victòria.
La tranquil.litat local va arribar
al minut 5, quan Cupim va fer
l’empat a 2 després d’un fort
xut. A partir d’aquest moment,
el joc montcadenc va millorar
molt. Al 8, José Rodríguez va
marcar de boleia en aprofitar
una excel.lent passada de Cupim.
El gran esforç del Vitel es va
veure recompensat novament al
minut 11, gràcies a un nou gol
de Cupim. Amb el 4-2 en el
marcador, el tècnic de l’Andor-

ra, Xavier de la Rosa, va arriscar
en busca de l’empat i va fer ju-
gar cinc homes en atac. La  tàc-
tica li va donar resultats perquè
Cabinho va reduir diferències
amb el 4-3 al minut 13. El Mont-
cada va aprofitar els espais d’un
rival bolcat en atac per fer més
gols: Mariano al 17 i Rafa Bufill
al 18, amb un xut des del centre
del camp aprofitant l’absència de
porter. La victòria és una pilota
d’oxigen després de la derrota
inesperada contra el Perfiles
Sintal de Navarra el passat 12
de febrer per 5-2.

LLUÍS MALDONADO

Carles Cera, de la Joventut At-
lètica Montcada, es troba en un
bon moment de forma per
afrontar el pròxim 27 de febrer
el Campionat d’Espanya de
cros, que es disputarà a Toro
(Zamora). El seu objectiu és
quedar entre els 20 primers clas-
sificats de la categoria promesa.
“El nivell és molt alt. Hi ha
corredors que ja són semipro-
fessionals i entre els quals
també hi ha atletes d’origen
magribí, els millors especia-
listes del món en mig fons”,
ha comentat l’alteta local, que
espera tenir un bon dia i fer una
bona cursa.

Palmarès. Aquest és l’últim
any de promesa de Carles Cera,
que ja ha participat en altres
edicions del Campionat d’Es-
panya en categories inferiors. Els
seus èxits més importants els va
aconseguir de juvenil, quan va
quedar sotscampió d’Espanya i
va entrar el catorzè al Cam-
pionat del Món. Aquella tem-
porada també va ser campió de
Catalunya.

sílvia alquézar
redacció

>> ATLETISME. Cros

Carles Cera vol
arribar entre els
20 primers al
torneig estatal

 >> Carles Cera és promesa

JAM
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>> BÀSQUET FEMENÍ. Grup Primer de Primera Catalana

El Montcada es reforça amb el
retorn de l’escorta Cris Ximenis

El Valentine femení ha fitxat
l’escorta Cristina Ximenis, exju-
gadora del conjunt montcadenc
que va deixar la disciplina del
club a final de la temporada
passada per motius laborals. Xi-
menis es reincorpora amb l’ob-
jectiu d’ajudar Montse Roca en
les funcions de base. “És un
repte personal perquè no ju-
go d’aquesta posició, però
tinc moltes ganes de tornar-
hi i fer-ho bé”, ha indicat Xi-
menis, qui espera poder apor-
tar el seu granet de sorra en
l’objectiu d’aconseguir l’ascens
de categoria. El nou fitxatge ja
va debutar en el darrer partit de
lliga contra el Roser de Barce-
lona, on el Montcada va guanyar
per 59-74. “Que conegui el
club i les companyes és un
avantatge, la seva aportació
pot ser molt valuosa”, ha ma-

sílvia alquézar
redacció

El Valentine perd una ocasió d’or
per assegurar-se la fase final

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

sílvia alquézar
redacció

El Valentine masculí va deixar
escapar una bona ocasió per as-
segurar-se un lloc a la fase final
de la Lliga EBA. Els homes de
César Saura van perdre el 20 de
febrer contra el Navàs per no-
més un punt de diferència, 94-
95. La derrota ha fet baixar al
Montcada dos llocs en la classi-
ficació del Grup C de la Lliga
EBA. Ara és tercer amb 15 vic-
tòries, les mateixes que el con-
junt del Bages, que ocupa la se-
gona posició perquè té la mitja-
na de cistelles a favor seu des-
prés d’haver superat el Mont-
cada en els dos partits de lliga.
“És una llàstima perquè la
victòria hauria significat dei-
xar la lluita per al tercer lloc
entre el Navàs i el Vic. Ara
les coses es compliquen una
mica més”, ha indicat el tècnic
del Valentine, César Saura. La
derrota ha trencat una ratxa dels
locals de vuit partits sense per-
dre. El líder en solitari torna a
ser el Prat amb 16 triomfs.

El partit. El Valentine va patir
a la primera part per aturar en
defensa els jugadors ràpids del
Navàs, que van fer 9 triples de
12 intents. A la represa, aquesta
dinàmica es va corregir. El
Montcada va millorar la defen-
sa i va començar a marxar en el
marcador. A manca d’un minut
i mig per al final, els locals tenien

LLUÍS MALDONADO

 >> El Navàs es va endur la victòria del Miquel Poblet als últims segons del partit

>> HANDBOL FEMENÍ. Primera Catalana

L’equip de Josep Quirós
millora el seu joc

La Salle femení no va poder su-
mar una victòria en el seu des-
plaçament a Molins de Rei, on
el passat 12 de febrer va caure
derrotada per 23-16. Malgrat el
resultat negatiu, l’equip que en-
trena Josep Quirós va experi-
mentar una lleugera millora en
el seu joc que obre una via d’es-

sílvia alquézar
redacció

 >> La Salle femení no guanya un partit des de principi de temporada

SÍLVIA ALQUÉZAR

SÍLVIA ALQUÉZAR

TOT SOBRE EL
CB MONTCADA

pàgina web

El Club Bàsquet Montcada ha
estrenat nova pàgina web,
que es troba operativa des de
fa un parell de setmanes amb
l’adreça següent:
www.cbmontcada.com. Es
pot trobar tota la informació
relacionada amb l’entitat: el
club, els equips, les notícies,
les activitats, la revista i els en-
llaços. La trajectòria de cada
conjunt –que s’acompanya
amb fotos de la plantilla i dels
partits– s’actualitza cada set-
mana. Es poden consultar els
calendaris, els resultats, les
classificacions, les estadís-
tiques acumulades i les de ca-
da matx. “L’objectiu és que
els aficionats i els socis
puguin conèixer el dia a dia
del club”, ha indicat el
president del Bàsquet Mont-
cada, Pere Oliva. La pàgina
ha rebut ja més de 300 visites,
10 de les quals efectuades
dels dels Estats Units, un fet
que ha sorprès la mateixa jun-
ta directiva. L’anterior web de
l’entitat local ha quedat inac-
tiva. SA

 >> Portal de la nova web

un avantatge de sis punts, que
no van poder mantenir després
d’unes jugades de bogeria on els
col.legiats es van mostrar molt
permissius amb la pressió del
conjunt del Bages. “Ha estat un
cop dur, però l’equip sortirà
endavant”, ha comentat l’entre-
nador, qui ha reconegut que ha-
gués preferit perdre un altre par-
tit i no aquest perquè ara el
Montcada té en contra l’avarage
particular amb el Navàs, davant

del qual també va perdre els dos
partits de la Lliga Catalana EBA.
Pel que fa al darrer matx disputat
a domicili, els montcadencs van
obtenir un resultat molt positiu,
després de vèncer a la pista del
FC Barcelona B per 66-69. El
Montcada va fer valer la seva
experiència i qualitat davant del
conjunt blaugrana, amb juga-
dors molt joves i de gran alçada.
L’èxit del Valentine es basa so-
bretot entorn l’eix format pel

base Maiol Cisteró i el pivot
Dani Pérez, però també per la
tasca imprescindible que fan la
resta d’homes com Jordi Pons,
Jaume Santandreu, Ivan Pardo,
Xavier Vidal, Rafa Carrera i Jordi
Acero. El Montcada té dos
partits consecutius fora de casa
contra rivals que lluiten per la
permanència: el 26 de febrer a
la pista del Terrassa contra el
Sant Pere i el 5 de març a Mo-
llerussa.

nifestat el tècnic, Agustí Forner,
que encara no pot disposar de
tota la plantilla a causa de les
lesions de Susana Jurado, que ja
ha començat a córrer, i de Mar-
ta Sánchez. L’entrenador confia
poder recuperar ambdues juga-
dores abans de Setmana Santa.
No obstant això, el club no des-
carta poder incorporar alguna
altra jugadora en les properes

 >> L’escorta Cris Ximenis

setmanes per suplir la marxa re-
cent de tres membres de la plan-
tilla per diferència de criteris
amb el tècnic.
El Valentine femení ocupa la
tercera posició del Grup Primer
de Primera Catalana amb 13
victòries, empatat amb el Sagra-
da Família. El conjunt local ha
perdut un lloc en la taula després
de la derrota el 13 de febrer
contra el Torelló, el líder imba-
tut, per 62-66. Les montcaden-
ques van fer una excel.lent pri-
mera part –van arribar a tenir
23 punts d’avantatge– però, a
la represa, algunes decisions
dels col.legiats, la qualitat del ri-
val i la manca de banqueta local
van decidir la balança a favor
del conjunt d’Osona. En segon
lloc es troba el Grup Barna, que
té 15 victòries i un partit menys.
El Valentine jugarà el 27 de
febrer contra el Premià a casa i
el 3 de març visitarà l’Hospitalet.

perança entre la plantilla. “Per
fi vam portar a la pràctica el
que assagem als entrena-
ments”, ha indicat el tècnic. Per
la seva banda, el partit contra
l’Agramunt que s’havia de jugar
a Montcada el 20 de febrer es
va ajornar a petició del rival. La
Salle es troba ara a la penúltima
posició de Primera Catalana
amb cinc punts.
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El Montcada venç però segueix
a 4 punts del lloc de promoció

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada no falla, però
els seus rivals tampoc. L’equip
local segueix batent cada setma-
na el seu propi rècord: ara ja
porta 12 jornades consecutives
sense conèixer la derrota. La
bona ratxa ha situat el conjunt
dirigit per Toni Carrillo a la
quarta posició del Grup Primer
de Preferent amb 42 punts, a
quatre de la zona de promoció
d’ascens, on hi ha el Vic, amb
46 punts. Al tercer lloc està el
Cassà amb 44, mentre que el
Blanes es manté líder amb 51.
A les dues últimes jornades,
l’equip montcadenc ha sumat els
sis punts possibles. El 6 de febrer
es va imposar al camp de l’Olot,
quart per la cua, per 1-3. En el
darrer matx al municipal de
Font Freda el Montcada va

sílvia alquézar
redacció

 >> El Montcada porta ja 12 jornades consecutives sense perdre

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan continua viu
en la lluita per l’ascens

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan Atlètic es troba en-
tre els cinc equips del Grup No-
vè de Segona Regional que llui-
ten per l’ascens de categoria. El
conjunt de Rafa González és
quart amb 43 punts, empatat
amb les Franqueses. La diferèn-
cia amb el Lloreda, el tercer clas-
sificat, és només de dos punts.
Respecte al segon, que ja ocupa
zona de promoció d’ascens, el
Sant Joan està a 4 punts del
Montmeló, mentre que el Palau
és el líder amb 52.
En l’últim partit, els homes de
González van empatar a zero al
camp del Lloreda, en un duel
entre dos equips seriosos que es
van tenir molt de respecte du-
rant els 90 minuts. Hi va haver
poques jugades d’atac, tot i que
les ocasions de gol que es van
crear van ser molt clares. “Va
dominar el joc de contenció,
però no va ser un partit avor-
rit, tot al contrari, hi va haver

guanyar per la mínima (1-0) el
Sant Cugat. En ambdós partits
la plantilla va exhibir un bon
nivell, tot i que a camp contrari
sempre es troba més còmode
perquè pot desevolupar millor
el seu joc. “Les dimensions
del camp ens perjudiquen i
afavoreixen els equips que
venen a posar l’autobús”, ha
explicat el tècnic local. El dia del
derbi vallesà, els homes de Ca-
rrillo van controlar la situació i
van crear nombroses ocasions
de gol a la primera part, però
només en va entrar una del ca-
pità Sergio al minut 15. A la re-
presa, el rival va despertar en
veure que passaven els minuts i
el marcador no es movia. “Al
final, els tres punts es van
quedar a Montcada, que és
el que compte”, ha manifestat
Carrillo, qui ha remarcat el gran

nivell dels equips capdavanters
perquè segueixen mantenint la
diferència de 4 punts respecte
al conjunt local: “Fa 12 partits
que no perdem i aquesta
ratxa, en un altre grup, ens
hagués situat líders o segons.
Això demostra la igualtat i la
qualitat dels rivals”. Les
úniques dues baixes de les dues
últimes jornades han estat el
sancionat Javi Ventas, que el 27
de febrer complirà l’últim matx
de penalització, i Ivan Gimeno,
lesionat. El tècnic espera poder
recuperar el defensa per al
pròxim partit de lliga contra el
Martorell a domicili. El següent
matx a casa serà el 6 de març
davant del Mollet, un rival ben
situat a la taula de classificació.
Però, el partit decisiu serà el que
tindrà lloc al camp del Cassà, el
segon, el 13 de març.  >> La plantilla del Sant Joan fa pinya abans de començar els partits

emoció fins al final”, ha ma-
nifestat el tècnic, qui s’ha mostrat
satisfet de l’actuació de la plan-
tilla, molt mermada per les bai-
xes importants de Fleta, Her-
moso, Antonio, Cristián i Avilés.

Bona ratxa. El Sant Joan ha
encadenat tres jornades conse-
cutives sense conèixer la derro-
ta. A més de l’empat contra el
Lloreda, el conjunt local va acon-
seguir dues victòries davant del
Molletense per 4-0 i del Mollet
per 1-4. L’equip montcadenc té
en aquests primers compassos
de la segona volta un calendari
més complicat que altres clubs,
com és el cas del Palau, que en
les últimes jornades ha aconse-
guit distanciar-se una mica de la
resta de rivals. “Ja veurem què
passa al final, perquè nosal-
tres ja haurem jugat contra
els clubs més difícils”, ha
manifestat el tècnic. El Sant Joan
jugarà el 27 de febrer al camp
de l’Albarrosa, el cuer.

LLUÍS MALDONADO

>> HANDBOL MASCULÍ. Primera Catalana

La Salle es consolida entre els
primers amb quatre triomfs seguits

La bona ratxa de La Salle mas-
culí, amb quatre jornades segui-
des sense conèixer la derrota, ha
consolidat l’equip entre els pri-
mers classificats de Primera Ca-
talana. Els montcadencs són cin-
quens amb 22 punts, a tres de
diferència dels seus persegui-
dors: Sant Cugat, Adrianenc i
Santpedor. Precisament contra
l’equip del Bages La Salle va
aconseguir la darrera victòria a
casa. Va ser el 12 de febrer i per
només un gol de diferència (29-
28), en un matx on el conjunt de
Jaume Puig va haver de lluitar
de valent per superar un rival
incòmode i dur. Pel que fa a la
darrera jornada, l’equip local es
va imposar a la pista del Palau-

sílvia alquézar
redacció

 >>La Salle masculí va tenir baixes importants a l’últim partit de lliga

PILAR ABIÁN

tordera també per la mínima (23-
24). La plantilla va controlar el
matx amb avantatges importants
fins al minut 15 de la segona part
amb un marcador de 13-21. Però
a partir d’un temps mort del
conjunt rival, el matx va canviar
radicalment. La Salle, fins
llavors bastant encertada,
només va fer tres gols i el Pa-
lautordera va estar a punt d’en-
dur-se un empat si no hagués
estat per l’excel.lent actuació
del porter Aleix Sardà Pitu.

Lesions. El conjunt de Jaume
Puig no va poder comptar per a
aquest matx amb homes claus
en el seu joc com Òscar Sanfe-
lipe, amb una ferida a la cella,
Pasqui, que es recupera d’una
operació al nas, el porter Ser-

gio Valero i Marc Navarro, amb-
dós lesionats. D’altra banda, La
Salle ha fitxat un nou jugador:
Xavi Palomares, un primera línia
del Santpedor.

La família de La Salle està de
dol per la desaparició del de-
legat del primer equip, Sal-
vador Benítez, mort el 23 de
febrer als 53 anys. Benítez,
pare del jugador Xavier Be-
nítez del sènior A, era soci i
membre de la junta directiva.
També ha estat l’exjugador
que més temporades ha vestit
la samarreta de La Salle.
L’enterrament va tenir lloc el
dia 24 a l’església de Santa
Engràcia. SA

de dol
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>> KARATE. Competició internacional de combat al pavelló Miquel Poblet

La selecció catalana competirà
contra Iran, la tercera del món

Montcada serà la seu el pròxim
26 de febrer d’un torneig inter-
nacional de karate en la modalitat
de combat entre la selecció cata-
lana i la d’Iran. La competició
tindrà lloc al pavelló Miquel Po-
blet a partir de les 19h i comp-
tarà amb la participació dels mi-
llors competidors d’ambdós
països. “Intentem portar es-
deveniments d’aquest tipus
perquè donen prestigi a la
ciutat”, va comentar el regidor
d’Esports i president de l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure
(IME), Juan Parra ( PSC), du-
rant la roda de premsa que va
tenir lloc a l’Ajuntament per pre-
sentar públicament el torneig,
organitzat per la Federació Ca-
talana de Karate i l’IME amb la
col.laboració del Club Shi-Kan
Montcada.

Les seleccions. El combi-
nat d’Iran estarà format per 13
competidors de les categories
sènior i júnior. “Els karateques
iranians tenen un gran nivell.

sílvia alquézar
montcada

>> ESCACS. Copa Catalana

La UE Montcada participarà al
Campionat d’Espanya per equips

sílvia alquézar
redacció

 >> Parra, Arrizabalaga i Bosch durant la presentació oficial del torneig internacional de karate

 >> La UE Montcada ha aconseguit un resultat històric a la Copa Catalana

L’equip A de la Unió Escacs
Montcada camina amb peu
ferm cap a l’ascens a la Divisió
d’Honor. El conjunt local es
manté imbatut al Grup Segon
de Primera Divisió del Campio-
nat de Catalunya per equips,
amb quatre punts en quatre
rondes. Als dos últims enfron-
taments, l’equip montcadenc
ha donat un pas de gegant per-
què ha superat amb claredat
dos rivals que opten a acon-
seguir l’ascens de categoria.
El 13 de febrer va guanyar el
Sitges per 6’5 a 3’5 i el dia 20
es va imposar a la Rubinenca
a domicili per un contundent
1’5-7’5. El pròxim enfronta-
ment complicat serà el 27 de
febrer al pavelló Miquel Poblet
contra el Barberà, el segon
classificat. Pel que fa a la resta
de conjunts de la UE Montca-
da, la seva trajectòria és bona
i fins i tot algun d’ells podria
aconseguir la classificació per
al play-off d’ascens. L’equip B
juga a Preferent, el C a Prime-
ra Territorial i l’E i D a Tercera
Territorial. SA

torneig català

EL MONTCADA A
ÉS LÍDER IMBATUT

De fet, són els tercers del món
en sènior i els campions
mundials en júnior”, va expli-
car el president de la Federació
Catalana, Josep Maria Bosch, qui
també va destacar el nivell del
combinat català, amb medallis-

tes en competicions europees i
mundials. Entre les files catala-
nes hi haurà dos montcadencs
del Club Shi-Kan: els júniors
José Castillo i Joël Pérez. El tor-
neig es dividirà en dues voltes
en les quals competiran tots els

participants. L’esdeveniment
també inclourà una exhibició de
karate. “Convido als veïns a
assistir al pavelló perquè no
es perdin un torneig d’aquest
nivell”, va indicar l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC).

en 2 minuts...
�Èxit rotund dels ciclistes locals

�Conveni amb els escacs i l’handbol

El Club Ciclista Montcada-Saunier
Duval va aconseguir uns resultats
excel.lents a la primera etapa de la
cursa La Bisbal de l’Empordà, dispu-
tada el 13 de febrer. L’entitat va clas-
sificar cinc corredors entre les deu pri-
meres posicions de la general: Oriol
Colomé –a la foto, (2)– Guillem Mu-
ñoz (3), Ibon Eugasti (4), Jordi Cer-
vantes (6) i Oriol Llesuy (10). Per
equips, el Montcada va acabar en
segon lloc. D’altra banda, Antonio Balmont també es va adjudi-
car la segona posició de la regularitat i va ser el millor sost-23 de
la prova. El 12 de febrer, el CC Montcada també va prendre
part a la cursa de La Canonja, a Tarragona. Balmont va ser
segon de la general i Carlos Lapuerta va quedar vuitè.  SA

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha subscrit un acord amb
la Unió Escacs Montcada i el CH La Salle Montcada perquè
ambdues entitats puguin disposar d’un espai a la Casa de la Vila.
La signatura va tenir lloc el passat 10 de febrer al consistori entre
els presidents d’ambdós clubs –Josep Maresma, de La Salle, i
Eugenio Romero, de la UE Montcada– i l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC). SA

CC MONTCADA

SILVIA DÍAZ

La Unió Escacs Montcada ha
fet història. El club ha aconseguit
per primera vegada la classifi-
cació per al Campionat d’Espa-
nya per equips, després d’haver
obtingut la segona posició a la
fase final de la Copa Catalana,
que es va disputar a Mataró el
23 de gener. El Montcada, que
juga a Primera Divisió, va ser
segon amb 27 punts. El primer
classificat va ser Fomento, de
Divisió d’Honor, amb 28’5
punts, mentre que el tercer lloc
se’l va adjudicar el Cerdanyola,
de Divisió d’Honor, amb 26’5.

“Estem molt contents per-
què hem superat rivals d’una
categoria superior i, a més,
serà el primer cop que parti-
ciparem a l’estatal”, ha dit el
president de la UE Montcada,
Eugenio Romero. L’equip local
està format per quatre mestres
internacionals: Arturo Vidarte,
Marcelo Panelo, Fermín Gon-
zález i Josep Maria Hernando.
L’entitat no s’ha marcat objec-
tius molt ambiciosos perquè és
la primera vegada que compe-
tirà a l’estatal. “Volem fer un
paper digne i aprendre dels
que tenen més experiència”,
ha indicat Romero.

El Cim fa un
curs d’iniciació

a l’esquí de
muntanya

El Centre Excursionista de
Montcada, El Cim, organitza
un curs d’iniciació a l’esquí de
muntanya. La primera sortida va
tenir lloc els dies 19 i 20 de fe-
brer a la Cerdanya. Les pròxi-
mes estan previstes el 12 i 13 de
març a Formigueres, a la comar-
ca del Capcir al sud de França,
el 9 i 10 d’abril a Andorra, i els
dies 23 i 24 al cim de Baciver, a
la Vall d’Aran. El curs s’adreça
a persones amb una certa expe-
riència en l’esquí, ja que consis-
teix en l’ascenció a un cim i des-
prés en la baixada de la munta-
nya per fora de pistes. Per po-
der participar és imprescindible
tenir la llicència federativa D.
D’altra banda, El Cim organitza
una sortida d’esquí nòrdic el 27
de febrer a l’estació de Puyva-
lador, al sud de França. Pel que
fa a les excursions de març, els
dies 4, 5 i 6 s’anirà a Pal-Arinsal,
a Andorra, mentre que per Set-
mana Santa es viatjarà fins als
Alps francesos.

>>ESQUÍ. Sortides

sílvia alquézar
redacció
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mésen 2 minuts VITEL B. FUTBOL SALA> Primera A

El Vitel B es retroba amb les victòries
El Vitel B s’ha allunyat de la zona perillosa del descens
després de les dues victòries consecutives a les últimes
jornades davant de dos conjunts de les Balears. L’equip
que dirigeix Javier Ruiz es va imposar a l’Inca de Ma-
llorca per 5-2, en un partidàs dels montcadencs al
pavelló Miquel Poblet el 12 de febrer. Per la seva ban-
da, el dia 19 van guanyar a la pista del Montision per 3-
4. “L’actitud de la plantilla va ser molt positiva”,
explica l’entrenador. El jugador Àlex ha pujat tempo-
ralment al conjunt de Divisió de Plata donades les
nombroses baixes del primer equip. Per altra banda, el
juvenil Javi Lozano, de 16 anys, ha debutat amb l’equip
de Primera Nacional A. Precisament en el matx contra
l’Inca ja va fer un gol. “És un noi amb futur”, co-
menta el tècnic. El Vitel B jugarà el pròxim 27 de febrer
contra el Centelles, un rival directe en la lluita per la
permanència a la categoria, al pavelló Miquel Poblet, a
les 18h. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana
Pas de gegant per tornar a Primera
El sènior B masculí del CB Montcada ha donat un pas
important en l’obtenció de l’ascens a Primera Catalana.
El conjunt de Joan Rubio es va imposar al Gramenet,
un rival directe, per 115-87, en el partit ajornat que es
va disputar el 22 de febrer al pavelló Miquel Poblet.
Després d’aquesta victòria, el Montcada és líder destacat
del seu grup, amb tres triomfs d’avantatge respecte els
seus perseguidors. El sènior B té un calendari més
assequible en els 10 partits que resten de lliga. L’únic
enfrontament complicat que té és el desplaçament a la
pista del Vilafranca. La resta de matx una mica
compromesos es jugarà al pavelló de Montcada. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials

CH LA SALLE. HANDBOL> 3a Catalana

Eliminatòria prèvia a la fase d’ascens
La Salle B jugarà contra el Sant Andreu de Barcelona
l’eliminatòria prèvia a la fase d’ascens, que determinarà
quins equips són els caps de grup. El matx d’anada es
jugarà el 26 de febrer a la pista del conjunt barceloní,
mentre que la tornada serà a Montcada. Respecte al
rival, el tècnic, Luis Canalejas, ha indicat que és un equip
que fa i encaixa pocs gols: “A partir d’ara tot els con-
junts ens poden crear problemes”. Aquest nou siste-
ma de competició s’ha implementat aquesta temporada.
La Salle B va acabar la primera fase de la lliga com a
primer del Grup B de Tercera Catalana amb 22 punts, a
un d’avantatge respecte les Franqueses, el segon.  SA

EF CAN SANT JOAN. FUTBOL> Segona

S’acaba la ratxa de 4 triomfs seguits
L’equip femení de l’Escola de Futbol Can Sant Joan
Blaugrana va perdre l’últim partit de la primera volta al
camp del Cerdanyola Mataró per 7-0. La derrota tren-
ca una ratxa de quatre partits consecutius sense encaixar
un resultat negatiu. L’entrenador, Jesús Mateo, no va
poder comptar amb dues peces claus de la plantilla, les
migcampistes Jessi, lesionada, i Laura, amb la grip. A
més, durant el matx es van lesionar Georgina i Montse,
amb la qual cosa el conjunt local va haver de jugar la
majoria del temps reglamentari amb només 9 noies. A
la primera part, el resultat era ja de 5-0. D’altra banda,
a l’anterior jornada, el 13 de febrer, les montcadenques
es van imposar al Turó de la Peira al camp municipal
de Can Sant Joan per un contundent 9-0. SA

Derrota inesperada amb el Can Prat
L’Associació Esportiva de Can Cuyàs va encaixar una
derrota inesperada a l’última jornada de lliga a la pista
del Can Prat, on va perdre per 6-4. “Vam sortir una
mica confiats”, reconeix un dels jugadors, Òscar Anés,
qui afegeix que el partit es va jugar en un horari poc
habitual per a la plantilla (16h). L’ensopegada ha fet
baixar al conjunt local a la quarta posició de la clas-
sificació, tot i que la diferència amb els primers de la
taula és mínima. D’altra banda, la setmana anterior va
descansar perquè el Tennis Mollet s’ha retirat. SA

AE CAN CUYÀS. FUTBOL SALA> Segona A

Sort desigual per als dos conjunts
Cara i creu a l’última jornada de lliga. La Penya Decano
A –al Grup 16 de Tercera Regional– va guanyar el
Moritz per 3-2, mentre que l’equip B –al Grup 18 de
Tercera Regional– va caure derrotat al camp de Cole-
gio Alemán per 3-0. Pel que fa a la classificació, el conjunt
A es troba a la tretzena posició amb un total de 14
punts en 19 jornades, mentre que l’equip B és el cuer
del seu grup amb només 6 punts en els mateixos partits.
A la jornada anterior, ambdós conjunts van encaixar
dues derrotes força àmplies. El Decano A va perdre al
camp del Sarrià per un contundent 9-1. Per la seva ban-
da, el Decano B no va poder superar el San Juan, que
es va emportar el triomf per 1-4. SA

PENYA DECANO. FUTBOL> 3a Regional

PILAR ABIÁN

Els equips A, segons dels seus grups
Els dos conjunts A del CB Elvira Cuyàs es troben a la
segona posició dels seus respectius grups. El masculí té
32 punts i està a tan sols un triomf  del primer. Per la
seva banda, el femení va perdre a l’última jornada con-
tra el Terrassa, el líder, per 53-45, una derrota que l’ha
distanciat a dues victòries del conjunt vallesà. Pel que fa
als dos sèniors B, el masculí és desè, mentre que el femení
està a la quarta posició. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

PILAR ABIÁN

LLUÍS MALDONADO

CH LA SALLE MONTCADA

SÍLVIA ALQUÉZAR

LLUÍS MALDONADO

FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 20 i 21
Perfiles-Vitel 5-2
Vitel-Andorra 6-3
Equip Pj. Pt.
1 Barça 20 46
2 Bilbo 20 44
3 Castro Ur. 20 44
4 Vitel 19 41

Primera A. Grup 1
Jornades 19 i 20
Vitel B-Inca 5-2
-Vitel B -
Equip Pj. Pt.
1 Gracia 18 51
2 Gasifred 18 49
3 Corbera 18 41
13 Vitel B 18 12

Segona A. Grup 3
Jornades 19 i 20
Touring-C. Cuiàs 0-1
Descansa: C.Cuiàs
Can Prat-C. Cuiàs 6-4
Equip Pj. Pt.
1 Canyamars 19 44
2 Caspe 18 33
3 Iniciativa 18 32
5 Can Cuiàs 18 32

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C

Jornades 19 i 20
Barça B-Valent. 66-69
Valent.-Navàs 94-95

Equip Pj. Pt.
1 Prat 20 36
2 Navàs 20 35
3 Valentine 20 35
4 Vic 20 34

2a Catalana. Grup 3
Jornades 19 i 20
Manlleu-Montc.B 79-82
Mont.B-Ripollet 96-58
Equip Pj. Pt.
1 Montcada B 19 36
2 Vilafranca 20 35
3 Cardedeu 20 35
4 Gramenet 19 34

Ct. Territorial. Grup 4
Jornades 18 i 19
Llavaneres-Elv. A 60-73
Elvira A-Mataró 74-37
Equip Pj. Pt.
1 Arenys 18 33
2 Elvira A 18 32
3 St. Vicenç 18 32
4 Llinars 18 30

Ct. Català B. Grup 1
Jornades 18 i 19
Elvira B-Bufalà 67-85
Descansa: Elvira B
Equip Pj. Pt.
1 St. Jordi 17 31
2 St. Cugat 17 31

3 St. Quirze 17 31
10 Elvira B 17 22

1a Catalana. Grup 1
Jornades 18 i 19
Valentine-Torelló 62-66
Roser-Valentine 59-74
Equip Pj. Pt.
1 Torelló 19 38
2 Grup Barna 18 33
3 Valentine 19 32
4 Sagrada F. 19 32

3a Catalana. Grup 1
Jornades 18 i 19
Elvi. A-St. Celoni 60-44
TerrassaB-Elvi. A53-45
Equip Pj. Pt.
1 Terrassa 17 34
2 Elvira A 17 32
3 Valldemia 17 31
4 Viladecans 18 31

Ct. català B. Grup 1
Jornades 18 i 19
Bellsport-Elvira B45-54
Descansa: Elvira B
Equip Pj. Pt.
1 Gramenet 11 21
2 Bellsport 12 20
3 St. Ramon 13 19
4 Elvira B 12 18

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 20 i 21

Olot-Montcada 1-3
Mont.-St. Cugat 1-0
Equip Pj. Pt.
1 Blanes 21 51
2 Vic 21 46
3 Cassà 21 44
4 Montcada 21 42

2a Regional. Grup 9
Jornades 20 i 21
St. Joan-Molletense 4-0
Lloreda-St. Joan 0-0
Equip Pj. Pt.
1 Palau 21 52
2 Montmeló 21 47
3 Lloreda 21 45
4 Sant Joan 21 43

3a Regional. Grup 18
Jornades 18 i 19
Decano B-San Juan1-4
Alemán-Decano B 3-0
Equip Pj. Pt.
1 Olivella 19 50
2 Chacarita 18 49
3 Cèltic 19 42
16 Decano B 19 6

3a Regional. Grup 16
Jornades 18 i 19
Sarrià-Decano A 9-1
Decano A-Moritz 3-2
Equip Pj. Pt.
1 Canaris 19 55
2 Can Llong 19 47
3 Sarrià 18 40
13 Decano A 19 14

2a Divisió. Grup 2
Jornades 16 i 17
C.St.Joan-Turó  Peira  9-1
Mataró-C.St.Joan 7-0
Equip Pj. Pt.
1 Polvoritense 15 42
2 Guineueta 15 41
3 Europa 15 36
7 Can St. Joan 14 24

HANDBOL

1a Catalana Masculí
Jornades 17 i 18
Salle A-Santpedor 29-28
Palauto.-Salle A 23-24
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 18 29
2 Esplugues 18 27
3 Gavà 18 26
5 La Salle A 18 25

3a Catalana Masc. 1a fase
Classificació final
Equip Pj. Pt.
1 Salle B 12 22
2 Franqueses 12 21
3 Canovelles 12 15
4 Sant Celoni 12 13

1a Catalana femení
Jornades 14 i 15
Molins-Salle 23-16
Salle-Agramunt a.
Equip Pj. Pt.
1 Castelldefels14 27
2 Molins 13 22

3 Vilamajor 14 17
10 La Salle 12 5

ESCACS

Campionat català
1a Divisió. Grup 1
Mont. A-Sitges 6’5-3’5
Rubi.-Mont. A 1’5-7’5
Preferent. Grup
Terras. B-Mont. B8’5-1’5
Mont. B-Montmeló 8-2
1a Territorial. Grup
Mont. C-Terrassa C 2-6
Mont. C-Sabadell B 5-3
3a Territorial. Grup
Montmeló C-Mont. D1-3
Castellar E-Mont. D 2-2
3a Territorial. Grup
Terrassa F-Mont. E 0-4
Castellar D-Mont. E 2-2

CICLISME

Cursa de La Canonja
(Tarragona)
Classificació general
2 Antonio Balmont
8 Carlos Lapuerta

Cursa de La Bisbal de
l’Empordà (Girona).
Primera etapa
Classificació general
2 Oriol Colomé
3 Guillem Muñoz
4 Ibon Zugasti

Pj. partits jugats
Pt. punts
a. ajornat

les classificacions
6 Jordi Cervantes
10 Oriol Llessuy
11 Carlos Lapuerta
17 Sergi López
18 Enrique Arán
20 Eloy Tarifa
24 Aleix Fábregas
25 Genaro Padial
31 Ivan Moran
36 Albert Giol
40 Sergio Thomas
60 Cristian Ruiz

Classificació equips
1 Alcanar
2 CC Montcada
3 Campo Claro

Regularitat
2 Antonio Balmont
8 Carlos Lapuerta

Classificació sots-23
1 Antonio Balmont
15 Cristián Ruiz
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>> TROBADA TERRITORIAL

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

Molta emoció en la tornada de
la segona fase de competició

>> LLIGA ESCOLAR

La lliga escolar local, que
organitzen l’IME i el Con-
sell de l’Esport Escolar de
Montcada (CDEM), va
entrar en la segona volta
el 12 de febrer. Fins al 16
d’abril, els equips de fut-
bol sala i bàsquet faran els
esforços finals per acabar
la competició en la millor
posició possible i, sobre-
tot, havent tret el màxim
rendiment esportiu i de
companyonia.
En bàsquet benjamí, El
Viver A, amb 11 punts, i
El Turó, amb 10, juguen
per aconseguir la primera
posició. La resta d’equips
que formen part d’aquesta
lliga són el Viver B, el Sa-
grat Cor A, el Sagrat Cor
B i els equips de Cerdan-
yola La Sínia A i La Sínia B.
En futbol sala benjamí, el
CFS Montcada-Vitelcom
és líder del grup, amb 12
punts, seguit de La Sínia,
amb 9. En aquest grup
també hi participen el
Font Freda, el Mitja Cos-
ta i El Reixac. La resta d’e-
quips d’aquesta competi-
ció són l’AE Can Cuiàs,

silvia díaz
redacció

Les lligues locals i comarcals finalitzaran el proper mes d’abril
SILVIA DÍAZ

 >> Els benjamins del Mitja Costa van jugar el darrer partit davant La Sínia, de Cerdanyola

Montcada acollirà al maig la festa
anual d’esportistes escolars alevins

Entre 3.000 i 4.000 nens
de la categoria aleví –10 i
11 anys– que fan esport
escolar a les comarques de
Barcelona es donaran cita
el proper 19 de maig a
Montcada, que serà la seu
de la trobada anual aleví
que organitzen els consells
esportius de la província.
En aquesta edició estaran
al capdavant de l’organit-
zació el Consell Esportiu
del Vallès Occidental Sud
(CEVOS) i l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure
(IME), amb el suport de
l’Associació Territorial de
Consells Esportius de Bar-
celona (ATCEB), la Unió
de Consells Esportius de

silvia díaz
redacció

El municipi rebrà més de 3.000 infants de les comarques de Barcelona en un acte que es farà al pavelló Miquel Poblet

Viver A, Viver B i Reixac.
L’únic equip de bàsquet
aleví de Montcada, el Sa-
grat Cor, competeix a la
lliga escolar de Cerdanyola
i encara té 9 jornades per
endavant.

Lliga comarcal. Els
equips que representen a

Catalunya (UCEC), la Di-
putació de Barcelona i la
Secretaria General d’Es-
ports.
Cada any un municipi acull
aquest esdeveniment –
l’any passat es va celebrar
al camp del FC Barcelo-
na. Montcada treballava
feia algunes setmanes per
poder organitzar-lo i
competia amb altres mu-
nicipis de la comarca. El
president de l’IME, Juan
Parra (PSC), s’ha mostrat
molt satisfet perquè Mont-
cada serà finalment la seu
de la trobada d’alevins,
que, segons Parra, “serà
una oportunitat molt
interessant per donar a
conèixer el municipi”.
Tècnics de la UCEC han

estat els que han escollit
Montcada.

Jornada lúdica. La
trobada se celebrarà al pa-
velló Miquel Poblet, als
seus voltants i a la pista
d’atletisme. Serà en horari
escolar de matí, de 10 a
14h. A la província de
Barcelona es disputen una
quinzena de modalitats es-
portives però segons
Manel Pons, tècnic del
CEVOS, “a la trobada
no volem que els espor-
tistes competeixin, sinó
que s’ho passin bé”. Els
organitzadors enviaran la
convocatòria i el full d’ins-
cripció a tots els col.legis
de la província perquè
puguin participar-hi.  >> La trobada de l’any passat es va realitzar a les instal·lacions del FC Barcelona

CEEB

>> ESCACS. Fase territorial

Cinc montcadencs
disputen Territorials

Cinc jugadors de la Unió

Escacs Montcada (UEM)

estan disputant a Calella la

fase territorial del Cam-

pionat Escolar d’Escacs. La

primera eliminatòria es va

celebrar el 19 de febrer i la

propera serà el 26 de fe-

brer. Els montcadencs clas-

sificats són l’infantil David

Vázquez, els alevins Dani

Fulladosa i Carla Aguilera;

i els benjamins Jaume Tei-

xidó –que va ser campió

del torneig comarcal– i Ale-

jandro Castro. SD

 >> Alejandro Castro (esquerra) i Dani Fulladosa

SILVIA DÍAZ

Montcada en la lliga co-
marcal són de l’AE Can
Cuiàs i de l’IES La Ribera
i van començar la segona
volta el 19 de febrer. En
futbol sala cadet, el Can
Cuiàs va finalitzar la prime-
ra ronda cinquè a la clas-
sificació i La Ribera, quart.
Tots dos equips arros-

seguen partits pendents.
En futbol sala infantil, la
situació és similar. El Can
Cuiàs va finalitzar la pri-
mera volta cinquè i la R-
ibera, setè. L’IES La Ri-
bera també té un equip ca-
det mixte de bàsquet, que
actualment és el darrer
classificat del seu grup.

>> BÀSQUET. CB Montcada i IME

Campus per
Setmana Santa

El CB Montcada, amb la
col.laboració de l’IME,
celebrarà els dies 21, 22 i
23 de març, de 10.30 a
13.30h a la pista coberta,
un nou Campus de Bàs-
quet de Setmana Santa,
dedicat a la tecnificació
del tir. El Campus s’adre-
ça a infants i joves de 6 a

14 anys i els interessats es
poden inscriure fins a l’11
de març a la seu del CB
Montcada, al carrer Bona-
vista, 10, local 2, de dilluns
a divendres de 18.30 a
20.30h. El preu del cam-
pus és de 35 euros i in-
clou una samarreta per als
participants. SD
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FUTBOL SALA

VITELCOM MONTCADA

Benjamí. Mutual. Grup 1
Jornades 17 i 18
AE Martorell-Vitelcom 1-10
Vitelcom-Teià 1-7
Equip Partits Pt.
1 Teià 14 40
2 Palafolls 13 30
3 Llinars 15 27
6 Vitelcom 13 17

Aleví A. Lliga BCN. Grup 1.
Jornades 17 i 18
Arenys Munt-Vitelcom 1-7
Vitelcom-Canet 10-1
Equip Partits Pt.
1 Esparreguera 16 42
2 Vilassar Mar 16 39
3 FS Garcia 15 37
4 Vitelcom 15 37

Aleví B.  Lliga BCN. Grup 2.
Jornades 17 i 18
Montmeló-Vitelcom 3-18
Vitelcom-Pomar 6-3
Equip Partits Pt.
1 Centelles 16 45
2 Rapid S. Coloma 15 37
3 Vitelcom 16 36
4 Pomar 16 34

Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Jornades 17 i 18
Vitelcom-Rapid 8-6
DMS Sarria-Vitelcom 6-3
Equip Partits Pt.
1 DMS Sarrià 17 43
2 Vilassar Mar 17 42
3 FC Barcelona 17 40
6 Vitelcom 17 30

Cadet A. Primera Divisió Grup 2
Jornades 17 i 18
Vitelcom-Les Corts 4-4
Sant Andreu-Vitelcom 3-8
Equip Partits Pt.
1 Rapid S. Coloma 17 46
2 Vitelcom 17 38
3 FS Garcia 17 37
4 La Unión 16 34

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 17 i 18
Vitelcom-Valldetenes 9-1
Lestonnac M.-Vitelcom 6-7
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Sabadell 16 42
2 Vitelcom 15 37
3 Castellterçol 16 35
4 Cardedeu 16 34
6 CD Montcada 15 31

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 17 i 18
Vitelcom-Arqué Manresa 5-2
Vitelcom-Riu Nord 4-15
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 17 46
2 FC Barcelona 17 40
3 FS Manresa 17 37
8 Vitelcom 17 20

CD MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 2.
Jornada 16 i 17
Llinars-CD Montcada 3-4
CD Montcada d.

Equip Partits Pt.
1 Cet 10 14 42
2 CD Montcada 14 31
3 Rapid S. Coloma 12 26
4 Lestonnac Mollet 13 26

Cadet. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 17 i 18
CD Montcada   d.
Guadalhorce-CD Mont. 3-11
(Vegeu classificació Vitelcom)

Juvenil. Segona Divisió A. Grup
1. Jornada 17 i 18
CD Montcada-Vilassar   2-1
Rapid-CD Montcada   5-4
Equip Partits Pt.
1 Plaza Macael 16 42
2 Sant Martí 16 41
3 Sant Josep 15 37
7 CD Montcada 16 25

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2 G 1. Jornades 5 i 6
CB Mont.-St Nicolau 12-42
Escola Carme-CB Mont. 40-43
Equip Partits Pt.
1 Mataró 6 12
2 Arenys 6 11
3 Calella 5 9
7 CB Montcada 5 6

Mini masculí A. PB 2a Fase.
Nivell A-2. G 1. Jornades 5 i 6
CB Montcada-IPSI 44-61
S. Família-CB Montcada 40-10
Equip Partits Pt.
1 Sant Miquel 5 10
2 Sant Just 6 10
3 Sagrada Família 5 9
9 CB Montcada 5 5

Mini masculí B. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 2. Jornades 5 i 6
CB Montcada-Teià 61-62
El Masnou-CB Moncada 60-30
Equip Partits Pt.
1 Arenys de Munt 6 12
2 Pineda Mar 6 12
3 CB Cabrera 6 10
8 CB Montcada 6 7

Preinfantil femení. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 1. Jornades 5 i 6
Castellbisbal-CB Mont.  79-67
CB Montcada-Caldes 61-54
Equip Partits Pt.
1 AD Ronda 6 11
2 Baricentro 5 10
3 AE Martorell 6 9
9 CB Montcada 6 7

Preinfanti l  masculí  A. PB 2a
Fase. Nivell A-2. G 1. Jorn. 5 i 6
Tecla Sala-CB Mont. 48-17
CB Mont.-Castelldefels 60-53
Equip Partits Pt.
1 Sta. Eugènia B. 6 12
2 Tecla Sala 6 11
3 Santa Coloma 5 10
7 CB Montcada 6 8

Preinfanti l  masculí B. PB 2a
Fase. Nivell B-2. G 1. Jorn. 5 i 6
St Andreu-CB Montcada 44-22
CB Montcada-IPSI 12-43

Equip Partits Pt.
1 IPSI 5 10
2 Osona 5 9
3 UE Mataró 4 7
6 CB Montcada 5 6

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 2. Jornades 5 i 6
Tecla Sala-CB Mont. 66-72
CB Montcada-Joventut 65-50
Equip Partits Pt.
1 Sant Cugat 5 10
2 CB Montcada 5 9
3 Salle Bonanova 5 9
4 Sant Josep 5 8

Júnior masc. A. CC no sènior. Pref.
B.G 11.Segona Fase. Jorn. 7 i 8
Sagr. Família-CB Mont. 70-59
CB Montcada-Maristes 71-73
Equip Partits Pt.
1 Maristes Ademar 8 16
2 Sagrada Família 8 14
3 JAC Sants 8 13
4 CB Montcada 8 13

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup B. Jornades 19 i 20
Unió Gironina-CB Mont. 81-48
CB Montcada-Almeda 51-70
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 20 38
2 L’Hospitalet 20 36
3 CB Sant Josep 19 33
8 CB Montcada 20 30

Júnior masculí C. Territorial BCN.
Nivell A. Grup 4. Jorn. 19 i 20
CB Montcada-Barberà 65-86
CB Montcada-St. Joan 58-76
Equip Partits Pt.
1 UE Barberà 18 35
2 Sant Gabriel 19 34
3 M. Ademar 18 33
15CB Montcada 17 21

CB ELVIRA CUYAS

Premini Mixt. PB 2a Fase. Nivell
C-2. G 1. Jornades 5 i 6
Elvira Cuyàs-Mollet 17-35
Sentmenat-Elvira Cuyàs 34-3
Equip Partits Pt.
1 Tabor 6 12
2 Torelló 6 11
3 Cardedeu 6 10
10 Elvira Cuyas 4 4

Mini masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 5. Jornades 5 i 6
Elvira Cuyàs-Alisos 25-56
Les Corts-Elvira Cuyàs 71-53
Equip Partits Pt.
1 Esparraguera 6 11
2 Lima-Horta 5 10
3 Pallejà 6 10
10 Elvira Cuyàs 6 7

Cadet Femení. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 2. Jornades 5 i 6
E. Cuyàs-Molins de Rei 57-62
Gavà-Elvira Cuyàs 41-31
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 5 9
2 Xamba 5 9
3 Sant Quirze 6 8
6 Elvira Cuyàs 5 7

Cadet masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 3. Jornades 5 i 6
Pallejà-Elvira Cuyàs 61-64
E. Cuyàs-St. Joan Des. 87-80

Equip Partits Pt.
1 CB Prat 5 10
2 Castellar 6 10
3 CB Sant Just 5 9
6 Elvira Cuyàs 5 8

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G2. Jornades 19 i 20
Campdevànol-E. Cuyas 73-51
St. Adrià-Elvira Cuyas s.r.
Equip Partits Pt.
1 AE Sant Andreu 18 34
2 Jov. Les Corts 18 31
3 Caldes 16 30
14 Elvira Cuyas 15 15

CEB CANT SANT JOAN

Preinfanti l  masculí. PB 2a
Fase. Nivell C-1 G 2. Jorn. 5 i 6
Can St Joan-Maristes 33-47
Mollet-Can Sant Joan 45-41
Equip Partits Pt.
1 M. Les Corts 5 9
2 Salle Bonanova 4 8
3 AECAM 4 7
8 Can Sant Joan 3 3

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 4. Jornades 5 i 6
CEB C St Joan-Masnou 38-48
Vilassar-CEB C St Joan73-68
Equip Partits Pt.
1 AESE 6 12
2 S. Pere Sirena 6 11
3 Sferic Terrassa 5 10
8 Can Sant Joan 5 8

Cadet Femení. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 4. Jornades 5 i 6
Gramanet-C St Joan 36-31
CEB C Sant Joan -Teià 34-25
Equip Partits Pt.
1 AE Teià 4 6
2 AECAM 3 6
3 Arenys 3 6
8 Can Sant Joan 3 4

Sots 21 masc. Territorial BCN.
Nivell A2. G2. Jornades 19 i 20
C St Joan-S. Bonanova 60-75
Mataró-Can St Joan 64-50
Equip Partits Pt.
1 Sant Andreu 19 35
2 Ferrer Vic 18 32
3 Salle Bonanova 18 32
7 Can Sant Joan 18 26

LA SALLE MONTCADA

Infantil femení. PB 2a Fase.
Nivell C-1. G 3. Jornades 5 i 6
La Salle-CB Mireia 66-49
Mataró-La Salle 65-36
Equip Partits Pt.
1 Ferrer Vic 6 11
2 AEB Mataró 6 10
3 La Salle 6 9
4 Castellar 5 9

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 1. Jornades 5 i 6
Gaudí-La Salle 70-39
La Salle-Castellbisbal 57-69
Equip Partits Pt.
1 CEM Sant Joan 6 12
2 CB Puigfred 6 11
3 Grup Barna 6 11
9 La Salle 6 7

Cadet femení. CC no sènior.
Pref. B. G11. 2a Fase Jorn. 7 i 8
Calaf-La Salle 33-42
La Salle-Terrassa 67-64
Equip Partits Pt.
1 CN Terrassa 8 13
2 Grup Barna 7 12
3 Martorell 8 12
4 La Salle 7 11

Cadet masculí. CC no sènior.
Pref. G 12. 2a Fase. Jorn. 7 i 8
S. Famíl.-Mont.-La Salle 82-66
Mont.La Salle-Sants 37-74
Equip Partits Pt.
1 Sagrada Família 8 16
2 Sant Gabriel 8 15
3 JAC Sants 8 13
8 Mont.-La Salle 8 9

Júnior femení. Territorial BCN.
Nivell B. G 2. Jornades 18 i 19
La Salle-Hospitalet 77-41
La Salle d.
Equip Partits Pt.
1 CE Osona 14 27
2 La Salle 14 27
3 CB Navàs 16 27
4 Súria 16 23

FUTBOL

CD MONTCADA

Prebenjamí. Ll iga Adefube.
Jornades 12 i 13
CD Montcada-Mollet 2-0
CD Montcada d.

Benjamí A. Ll iga Adefube.
Jornades 12 i 13
S. Pere Lumen-CD Mont. 2-8
CD Montcada-Sant Cugat 3-0

Benjamí B. Ll iga Adefube.
Jornades 12 i 13
CD Montcada-Andalucía 4-1
S. Perpètua-CD Montcada 5-2

Aleví. Segona Divisió. G 13.
Jornades 16 i 17
CD Montcada-S. Perpètua 4-0
Polinyà-CD Montcada 0-5
Equip Partits Pt.
1 Montornès 15 45
2 CD Montcada 15 39
3 Sentmenat 15 31
4 O. Can Fajtó 14 27

Infantil. Segona Divisió. G 22.
Jornades 16 i 17
S. Perpètua-CD Montcada 2-4
CD Montcada-Castellar 5-1
Equip Partits Pt.
1 EF Can St Joan 15 45
2 Molletense 15 32
3 Sant Fost 15 32
4 CD Montcada 15 29
5 Lliçà d’Avall 14 25

Cadet. Segona Divisió. G 17.
Jornades 16 i 17
Montornès N.-CD Montcada6-3
CD Mont.-EF C Sant Joan  1-2
Equip Partits Pt.
1 Santa Perpètua 16 44
2 Montornès Nord 16 43
3 EF C Sant Joan 16 34
4 Sentmenat 16 30
6 CD Montcada 15 26

Juvenil. Segona Divisió. G 18.
Jornades 16 i 17
CD Montcada d.
CD Montcada-Castellar 10-2
Equip Partits Pt.
1 EF Can St Joan 13 36
2 Martorelles 13 31
3 Lourdes 13 30
4 Montmeló 12 25
5 CD Montcada 12 21

EF CAN SANT JOAN

Prebenjamí. Ll iga Adefube.
Jornades 12 i 13
Sant Cugat-EF C St Joan 1-13
EF C St Joan-Cerdanyola  3-0

Aleví. Primera Divisió. Grup 2.
Jornades 18 i 19
EF C St Joan-Júpiter 1-4
Can Vidalet- EF C St Joan1-3
Equip Partits Pt.
1 Ferran Martorell 18 49
2 FC Barcelona 17 47
3 Trajana 18 41
11 EF C St Joan 18 18

Infantil. Segona Divisió. Grup 22.
Jornades 16 i 17
Castellar-EF C St Joan   1-4
EF C St Joan-Molletense   3-2
(Vegeu classif icació CD
Montcada)

Cadet. Segona Divisió. Grup 17.
Jornades 16 i 17
EF C St Joan-Molletense 2-0
CD Mont.-EF C Sant Joan 1-2
(Vegeu classif. CD Montcada)

Juvenil. Segona Divisió. Grup
18. Jornades 16 i 17
EF C Sant Joan-Montornès6-3
Martorelles-EF C St Joan     s.
(Vegeu classif icació CD
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Aleví mixte. Lliga Cevo. Nivell 1.
Jornades 11 i 12
Palautordera-La Salle a.
La Salle-Les Franqueses60-32
Equip Partits Pt.
1 Palautordera 11 20
2 La Salle 11 19
3 La Garriga 12 14
4 Vilamajor 11 12
7  Sagrat Cor 11 5

Aleví masculí. Lliga Cevo. Nivell
1. Jornades  11 i 12
Roquerol-La Salle  58-41
La Salle-Mataró  56-50
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 11 22
2 Escola Pia 12 19
3 BM Granollers 11 18
5 La Salle 11 11

Cadet Femení Campionat Cadet.
Fase Final. Jorn. 4 i 5
La Salle-Banyoles 18-19
BM Granollers-La Salle 26-12
Equip Partits Pt.
1 Gavà 5 10

2 Amposta 5 10
3 Immaculada 5 6
6 La Salle 5 0

Cadet Masculí. Segona Catala-
na. Prèvia C. Jornades 14 i 15
Sant Ot-La Salle 30-31
La Salle-Balsareny s.
Equip Partits Pt.
1 La Salle 13 23
2 Berga 13 19
3 Terrassa 13 18
4 Igualada 14 18

Juvenil. Segona Catalana.
Prèvia A. Jornada 14
Pau Casals-La Salle 20-28
La Salle d.
Equip Partits Pt.
1 La Salle 12 23
2 Les Franqueses 12 18
3 Canovelles 12 15
4 Pau Casals 12 13

NATACIÓ

CAMPIONAT COMARCAL. 3a
JORNADA. RESULTATS
LOCALS

Benjamí Fem. 25 mts Papallona
3. Mireia Prats 0’25’’31
8. Carme Lafita 0’27’’81
12.Andrea Romero baixa

Aleví Fem. 50 mts Papallona
6. Ana Suárez 0’47"29
15.Elisabet Prats 0’57"23
17. Júlia Romero 1’08’’03

Infantil Mas. 100 mts Papallona
4. Jaume Jiménez 1’52"23

Cadet Mas. 50 mts Papallona
9. Óscar Carreras 0’41"09

Prebenj. Mas. 25 mts Lliures
3. Antonio Díaz 0’26"22

Benjamí Fem. 25 mts Lliures
4. Clara Romero 0’20"49
6. Mireia Prats 0’21"07
12. Carme Lafita 0’23"59
13. Andrea Romero baixa

Benjamí Fem. 25 mts Lliures
5. Clara Romero 0’24"71
10. Mireia Prats 0’25"66
12. Carme Lafita 0’27"52
15. Andrea Romero des.

Benjamí Mas. 25 mts Lliures
8. Aleu Vera 0’21"49
12. Héctor Font 0’24"06
15. Carlos Díaz 0’26"22
16. Víctor Iruela 0’27"38
22. Enric Pulido baixa
24. Joan Martínez baixa
26. Léster Escrigas baixa

Aleví Femení. 50 mts Lliures
2. Ana Suárez 0’35"50
15. Júlia Romero 0’45"32
18. Elisabet Prats 0’46"27
19. Yaiza Rodríguez 0’46"55
21. Mireia Fort baixa

Aleví Masculí. 50 mts Lliures
8. Enric Trias 0’47"34

actualitatdels clubs
Els dos clubs de futbol de Montcada viuen aquests
dies partits de màxima rivalitat i expectació. El 20 de
febrer, el cadet del CD Montcada i del CEF Can Sant
Joan es van enfrontar al camp de la Font Freda, en la
jornada 17, i el resultat va ser 1 a 2, a favor dels blau-
grana, que també van vèncer a la primera volta per 4 a 2.
El 27 de febrer serà el torn del derbi de juvenils, al camp
del Can Sant Joan, que van guanyar a domicili en la jor-
nada 3 de la primera volta (0-1). El 6 de març s’en-
frontaran els infantils, que ja es van enfrontar en la jorna-
da 4 i va guanyar el CEF Can Sant Joan per 3 a 2. SD

Dies de derbis

FUTBOL> Enfrontaments locals

 >> El Can Sant Joan va vèncer a casa al CD Cerdanyola

SILVIA DÍAZ

Infantil Fem. 100 mts Lliures
5. Marta Sánchez 1’20"63
11. Sira Romero 1’26"85
15. Claudia Fernández
1’31"19

Infantil Mas. 100 mts Lliures
4. Jaume Jiménez 1’26"48

Cadet Mas. 50 mts Lliures
6. Óscar Carreras 0’37"33

LLIGA ESCOLAR

Multiesport handbol
Grup Primer. Jornada 1
La Salle-Reixac a.
El Turó-Font Freda 9-7
Sagrat Cor A d.
Equip Partits Pt.
1 El Turó 1 3
2 Font Freda 1 0
3 Reixac 0 0
4 Sagrat Cor A 0 0
5 La Salle 0 0

Multiesport handbol
Grup Segon. Jornada 1
Mitja Costa-Sagrat Cor B6-10
Reixac A-Evira Cuyàs 10-6
Reixac B-Viver 7-9
Equip Partits Pt.
1 Sagrat Cor B 1 3
2 Reixac A 1 3
3 Viver 1 3
4 Mitja Costa 1 0
5 Elvira Cuyàs 1 0
6 Reixac B 1 0

Futbol sala. Benjamí
Jornada 6
Font Freda-Mitja Costa 1-5
La Sínia-Vitelcom a.
Reixac d.
Equip Partits Pt.
1 Vitelcom 4 12
2 La Sínia 4 9
3 Font Freda 5 6
4 Mitja Costa 5 6
5 Reixac 4 0

Futbol sala. Aleví
Jornada 6
Mitja Costa-Viver 5-6
Can Cuiàs-Elvira Cuyàs 6-6
Viver A-Reixac 5-2
Equip Partits Pt.
1 Mitja Costa 6 18
2 Elvira Cuyàs 6 10
3 Can Cuiàs 5 7
4 Viver B 5 6
5 Reixac 5 3
6 Viver A 5 3

Bàsquet. Benjamí
Jornada 6
La Sínia B-Viver A 18-32
La Sínia A-Sagrat Cor 3-34
Viver B-El Turó 38-28
Equip Partits Pt.
1 Viver A 6 11
2 El Turó 6 10
3 El Viver B 5 8
4 La Sínia B 6 8
5 Sagrat Cor 6 8
6 La Sínia A 5 6

JAM. ATLETISME> Campionat Catalunya

Aitor Martín és campió de Catalunya
L’atleta aleví de la Joventut Atlètica Montcada (JAM)
Aitor Martín és el vencedor en la seva categoria de la
24a Final Nacional de Cros Escolar, que es va dis-
putar el 20 de febrer a Reus, Tarragona. El triomf  de
Martín no ha estat una sorpresa, ja que a les fases
comarcals i territorials va fer marques excel.lents,
quedant primer en totes les curses. Tot i que el primer
lloc de Martín era previsible, l’atleta aleví s’ha mostrat
molt satisfet per haver aconseguit aquest campionat
de Catalunya –el segon en la seva curta carrera
esportiva– i ha destacat que “va ser una mica
complicat arribar el primer perquè vaig tenir dos
corredors al davant durant molta estona”. Uns altres
8 atletes de la JAM van participar a la final de Reus: la
benjamí Alba Mayà (101a), l’aleví Adrián Serrano (25è),
els infantils Oualid Nassirri (18è), Aida Ariza (17a),
Sara Zamarreño (24a) i Clara García (102a); i els cadets
Francisco Castro (19è) i Joan Riera (65è). L’equip aleví
femení va quedar en vuitena posició. Els responsa-
bles de la JAM s’han mostrat satisfets amb aquests
resultats i han destacat la duresa del cros, que es va
celebrar amb molt fred i un fort vent. SD

VITELCOM. FUTBOL SALA> Primera Divisió

 >> El cadet A jugant a casa davant el Babar

SILVIA DÍAZ

 >> Els corredors que van participar al cros de Reus

JAM La tècnica Pili Bilbao –a la foto– és
des del 13 de febrer la primera entre-
nadora del júnior B del CB Montcada,
en substitució de Josep Calderón. Bil-
bao va ser durant 6 anys coordinadora
del sènior femení. L’entrenadora ha
destacat que “tinc un equip molt tre-
ballador, que encaixa perfectament a la competició
en la que hi juga”. El júnior B disputa el Campionat
de Catalunya “B”. D’altra banda, l’equip cadet masculí
que gestionen el CB Montcada i el CB La Salle està jugant
la segona fase del campionat en pista del Montcada, –els
dissabtes a les 17.30h a la pista coberta– tal com va que-
dar establert en l’acord de col.laboració que van signar
els dos clubs a principis de temporada. SD

Pili Bilbao entrena el Júnior B

CB MONTCADA. BÀSQUET> Fixatge

L’equip cadet A del Vitelcom està fent una bona tem-
porada, però cada jornada veu com és més difícil assolir
el lideratge del grup 2 de Primera Divisió, que ostenta
el Rapid Santa Coloma. Els montcadencs porten
pràcticament tota la lliga en la segona posició, lluitant
per mantenir aquest lloc amb La Unión-Las Palmas.
En el moment de tancar aquesta edició, els cadets eren
segons amb 18 partits disputats i 41 punts. SD

El lideratge es complica

Els prebenjamins del CEF Can Sant Joan estan fent
una molt bona temporada. En aquests moments com-
parteixen el lideratge amb el Bonaire, que és el primer
classificat, però està empatat a punts amb els blaugrana.
En el darrer partit, els menuts van vèncer al Cerdanyola
per 3 a 0. SD

Petits campions

FUTBOL> CEF Can Sant Joan

SILVIA DÍAZ
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L’esperit muntanyenc. Alfred Canals és un montcadenc
de 59 anys que el 1986 va constituir amb un grup d’amics el Centre
Excursionista de Montcada, El Cim, una entitat molt arrelada
que organitza una de les activitats més participatives a la ciutat:
la marxa a peu a Montserrat, que aplega prop de 500 persones i
que enguany tindrà lloc els dies 7 i 8 de maig. Sempre que la feina
li ho permet,  fa una escapada a la muntanya. La seva gran passió
són els cims dels Pallars, on pràcticament ha pujat a tots els que
superen els 1.800 metres d’alçada i n’hi ha molts. Ell mateix es
defineix com a pirineista –un enamorat dels Pirineus– i reconeix
que aquesta afició té un punt de massoquisme, però també
assegura que la filosofia del muntanyenc –respecte, prudència i
solidaritat– li ajuda a portar el dia a dia de la vida. És una d’aquelles
persones que li agrada dedicar-se en cos i ànima a tot el que fa.
Una de les il.lusions més grans d’Alfred Canals és transmetre al seu
net l’esperit dels que s’estimen la natura.

“La muntanya m’ha
ajudat a valorar l’amistat”

La marxa a peu a

Montserrat ens

dóna molta feina

però és molt

gratificant

El Cim té el futur

assegurat, amb

uns 400 socis, tot i

que m’agradaria

que hi entrés més

gent jove

�

   president fundador d’El Cim

EL CIM

�  Què sent quan està a
2.000 metres d’alçada?
Hi ha gent que tan aviat com
puja, baixa. A mi m’agrada es-
tar al cim una estona, veure el
paisatge, respirar la tranquil.litat.
És una sensació de relax i alhora
de poder, tens el món als teus
peus.  Per cert, és un món tan
maco que és una llàstima que el
fem malbé.
� Per què fa muntanyisme?
És un esport molt dur, s’ha de
tenir molta voluntat. En realitat,
s’ha de ser una mica
massoca. Una vegada
vaig viure una situa-
ció compromesa i
vaig dir que no tor-
naria mai més, però
al poc temps ja hi
era de nou. La mun-
tanya té alguna cosa
que t’enganxa. M’ha
ajudat a valorar
l’amistat. Quan ca-
mines, hi ha molt
temps per parlar,
per compartir, per
conèixer.
� Com van deci-
dir fundar El Cim?
Al 1983 vaig parti-
cipar en la sortida a
la Pica d’Estats per
celebrar el centenari
de l’ascensió de
mossèn Cinto Ver-
daguer, el primer català que va
fer el cim de Catalunya. Quan
ho van saber a Montcada, un
grup d’aficionats em va dema-

Alfred CanalsAlfred Canals

nar repetir l’experiència amb
gent del municipi. Vam pujar a
l’any següent i va ser allà quan
vam començar a parlar de la
possibilitat de fer un centre ex-
cursionista. Al 1986 vam re-
prendre les converses i a final
d’any ja vam constituir l’entitat.
� Per què té el sobrenom
d’El Cim?
Perquè vam començar a parlar
de la creació del centre excursio-
nista quan anàvem cap al cim de
Catalunya, la Pica d’Estats, a

3.143 metres.
�Quines activi-
tats ofereix l’en-
titat?
Fem muntanyisme,
esquí que, per cert,
fa poc hem cele-
brat els 10 anys de
la secció, sortides
culturals... Els
socis ens trobem
el primer dilluns
de cada mes a
l’ABI.  Funcionem
com assemblea
permanent.
� L’acte estrella
és la marxa a
peu. Estan orgu-
llosos?
Molt! Porta molta
feina, però és una
gran satisfacció
organitzar una ac-

tivitat que té tan bona acollida
entre els veïns.
� Per què té tant èxit?
No hem fet un estudi, però és

com una droga. Hi ha gent que
ve per caminar, altres per
complir una promesa... Hi ha un
bon ambient i s’han fet moltes
amistats. Ve gent de tot arreu,
l’any passat fins i tot de França.
� Hi ha algun tret que la faci
diferent a altres marxes?
La nostra és més familiar, més
paternalista. Hi ha marxes que
et donen un mapa i tu t’espaviles
per passar uns controls dins d’un
temps. La nostra no. També té
controls però són per reagru-
par els participants, que han
d’anar sempre entre el cap i la
cua de la marxa, que sempre ve
marcada pels organitzadors.
� Ens explica alguna anèc-
dota?
N’hi ha moltes. Des del noi que
s’aparta una mica del recorregut
per fer una necessitat fisiològica
i hem d’aturar tota la marxa per
buscar-lo, a la dona que ve per-
què ha fet una promesa i no vol
abandonar tot i que no pot ni
amb l’ànima... En fi, hem viscut
moltes experiències però,  per
sort, mai ha passat res greu.
� Una vegada va haver-hi
un problema al sopar, no?
Sí. La Veu va incloure una notícia
sobre la marxa i es veu que, per
una interpretació o una infor-
mació errònia, alguns parti-
cipants no es van portar sopar
perquè havien llegit que corria a
càrrec de l’organització. Al prin-
cipi es va viure un moment de-
licat però tot va acabar bé re-
partint-nos els entrepans com a

bons germans.
� És optimista amb el futur
de El Cim?
Sí, som uns 400 socis i l’entitat
està consolidada. El que sí que

m’agradaria és que hi entrés gent
jove i que hi hagués un relleu
generacional al capdavant de
l’entitat. Vaja! que jo ja en porto
molts anys.


