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BÀSQUET. CAMPIONAT D’ESPANYA EBA

El Valentine masculí intenta a Palència
donar el salt a la categoria de LEB 2

 >> El Valentine masculí és un dels millors vuit equips estatals de la Lliga EBA

SÒNIA HERNÀNDEZ

El Valentine Montcada jugarà  el
Campionat d’Espanya de la Lli-
ga EBA de bàsquet per quarta
vegada en la seva història.
L’equip local torna a estar entre
els vuit millors de la competició
amb aspiracions d’aconseguir
l’ascens a la LEB 2 i obtenir el
títol de campió de la categoria.
La fase final es disputa a Palèn-
cia entre el 3 i el 5 de juny amb
la participació dels conjunts bas-
cos Santurtzi i Adoz Atletiko, els
catalans Vic, Prat i Montcada,
l’Andújar de Jaén, l’Osca i els
amfitrions. El Valentine s’en-
frontarà en quarts de final a
l’equip aragonès, un dels favorits
d’EBA amb 16 victòries conse-

El conjunt local s’enfronta el 3 de juny davant del Peñas Cai d’Osca en el primer partit dels quarts de final (12.30h)
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cutives i un pressupost molt
elevat. El partit inaugurarà el
campionat estatal el primer dia
de competició a les 12.30h.

Possibilitats. El Valentine i
l’Osca són dos equips experi-
mentats amb jugadors de gran
qualitat. Ambdós fan un bàsquet
espectacular, amb gran efecti-
vitat ofensiva. El club aragonès
té més alçada que el Montcada,
amb tres jugadors que superen
els dos metres per cap de l’en-
titat montcadenca. Per al tècnic
local, César Saura, una de les
claus de la victòria del Valentine
passarà per aturar el pivot Mi-
guel Montañana, de 2’06. L’en-
trenador reconeix que “el rival
és complicat, però no im-
batible”. De fet, el Valentine i

Carlos Company
és el nou tècnic
del Montcada

El Valentine Montcada femení
ja té nou entrenador de cara a
la temporada vinent: Carles
Company, que substitueix en
el càrrec Agustí Forner, que té
altres ofertes en el bàsquet
masculí. El tècnic, que ha dirigit
equips com el Premià de Pri-
mera Catalana, encetarà un nou
projecte amb moltes cares
noves respecte la temporada
que tot just ha acabat, ja que hi
ha diverses jugadores que han
fitxat per altres equips o bé han
decidit abandonar la pràctica
del bàsquet. SA

>> BÀSQUET FEMENÍ

Sílvia Font
guanya la lliga
amb el Barça

fase prèvia

Per arribar fins al Campionat
d’Espanya, el Valentine va
haver d’eliminar a la fase prè-
via el Montilla de Còrdova, un
rival complicat. Al matx d’ana-
da, el 15 de maig, els mont-
cadencs van vèncer a la pista
coberta per 81-73, un avan-
tatge de vuit punts que va ser
decisiu per al partit de torna-
da jugat el 21 de maig a la
pista andalusa. El Montcada
va fer un excel·lent partit, no
es va deixar impressionar per
l’ambient i les 1.500 perso-
nes que donaven suport al
Montilla, i va acabar perdent
només d’un punt (71-70). La
plantilla coincideix a destacar
que el triomf davant del Mon-
tilla ha donat molta moral de
cara a la fase final. SA

l’Osca ja s’han enfrontat en un
partit de fase final. Va ser a la
ciutat aragonesa el 2003. En
aquella ocasió, el Montcada va
guanyar els amfitrions a la se-
mifinal i va aconseguir l’ascens
a LEB 2. “Ens tenen moltes
ganes”, comenta Saura, qui ha
lloat la bona temporada de la
plantilla. Per la seva banda, el
president, Pere Oliva, creu que
l’equip pot arribar a la final. “El
camí serà difícil, però els
jugadors tenen moltes ga-
nes”. En el cas que el Montcada
eliminés l’Osca, jugaria la semi-
final el dia 4 a les 17.30h contra
el guanyador del partit entre el
Prat i l’Adoz Atletiko. La final
es jugarà el dia 5 a les 12h.
Montcada Ràdio transmetrà en
directe els partits del Valentine.

La montcadenca Silvia Font,
entrenadora de l’UB Barcelo-
na, ha guanyat la Lliga Feme-
nina, la màxima categoria del
bàsquet estatal. Aquesta és la
primera temporada que la tèc-
nica local dirigeix la banqueta
blaugrana. Al play-off pel títol,
l’equip català es va imposar per
2 victòries a 3 al Ros Casares
de València. Al matx decisiu,
jugat a la pista del Casares, el
Barça va vèncer per 55-68 en
un enfrontament entre dos
rivals de gran qualitat que va
comptar amb l’assistència de
8.500 espectadors. SA

Aquest és l’Isaac López Ricol,
un montcadenc molt especial,

que el 12 de juny,
farà 12 anys!!!

Moltes Felicitats!
Et desitgem els teus pares i família
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El Vitel fitxa els experimentats
David Mora i Marcelo Silva

>> FUTBOL SALA. Nova temporada

sílvia alquézar
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El Vitel ha anunciat el fitxatge
de dos homes experimentats:
David Mora, l’històric capità del
Marfil Santa Coloma de Divisió
d’Honor, i el brasiler Marcelo
Silva, un ala que ha jugat a di-
versos equips estatals. El tanca-
ment colomenc, de 30 anys, ha
arribat a un acord amb el club
local per dues temporades. El
nou jugador montcadenc marxa
de l’antic Industrias García
després d’onze temporades. El
seu èxit més important va ser el
títol de sotscampió de la màxi-
ma categoria el 98-99. “El can-
vi de club respon a raons
personals. La decisió no ha
estat fàcil”, ha manifestat Mo-
ra, qui ha reconegut les diferèn-
cies amb l’entrenador del Mar-
fil, Jari Da Rocha, i el fet de sen-
tir-se una mica sol en un equip
amb moltes cares noves –ja no
queda cap component de la
plantilla que es va classificar en
segon lloc. “Tenia ganes de
canviar d’aires”, destaca el tan-
cament, que espera ser una peça
clau en la plantilla del Vitel de la
temporada vinent. Per a Mora,
per pujar no només és suficient
tenir de quatre o cinc jugadors
importants: “Per guanyar un
playoff hi ha d’haver prop de
10 homes de gran qualitat”

LLUÍS MALDONADO

 >> Mora ha jugat 11 temporades a Santa Coloma

>> HANDBOL. Primera Catalana

El tècnic Jaume Puig continua a
la banqueta de La Salle masculí
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La junta directiva del CH La
Salle Montcada i el tècnic Jaume
Puig han arribat a un acord per-
què l’entrenador segueixi dirigint
la banqueta del primer equip del
club una temporada més. L’enti-
tat ha començat a planificar la
participació en la pròxima lliga
de Primera Catalana, que es
preveu que presenti canvis amb
la formació de dos grups de 16
equips. L’entitat ha valorat la
possibilitat de marcar-se objec-
tius més ambiciosos com l’as-
cens a Primera Nacional i, se-
gons l’entrenador, “tot depen-
drà de com quedi configura-
da la plantilla”. El tècnic local
considera que és complicat pu-
jar amb l’equip que hi ha en
l’actualitat, composat per juga-
dors amateurs formats la majo-
ria al planter del club montca-
denc. “Per donar el salt i mi-
llorar la classificació d’en-
guany –cinquè lloc– s’haurien
de fer algunes incorpo-
racions”, opina Puig, qui ha

LLUÍS MALDONADO

sílvia alquézar
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Montcada acollirà els dies 18 i
19 de juny la fase prèvia de la
primera edició de la Copa Mo-
viStar de les Cultures, un torneig
de futbol sala que pretén impul-
sar la unió entre persones de di-
ferents cultures i nacionalitats
sota les consignes de respecte i
solidaritat. Aquesta primera edi-
ció es disputarà a Madrid, Mont-
cada, Sevilla, València, Màlaga,
Saragossa i Múrcia, i hi partici-
paran més de 2.200 jugadors de
totes les cultures. En la fase prè-
via participaran un total de 32
equips –formats per un mínim
de 6 i un màxim de 10 jugadors
majors d’edat i de la mateixa na-
cionalitat– dels quals 16 passaran
a la ronda següent que es dispu-
tarà al setembre. El guanyador
de cada fase local passarà a la

>> FUTBOL SALA. Copa MoviStar de les Cultures

Montcada acollirà la fase
prèvia de Catalunya

 >>  El tècnic Jaume Puig

EL SALVADOR

lluís maldonado
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Un col·lectiu de joves proce-
dents del Marroc i de Nigèria,
alguns dels quals resideixen a
Montcada, va formar part de
l’equip de futbol sala en repre-
sentació de l’entitat Tazumal en
el torneig solidari entre cultures
que va organitzar l’Associació
Multicultural d’Ajuda a l’Immi-
grant de Catalunya (AMIC) i que
es va jugar al pavelló de la Mar
Bella de Barcelona a mitjan maig.
L’equip –a la foto inferior amb
una pancarta de l’associació del
Marroc a Montcada Taaroff  bi

>> FUTBOL SALA I FUTBOL. Solidaritat

L’esport com a eina
d’integració social

 >>  Equip local format per immigrants del Marroc i Nigèria

TAAROFF

Salam– jugarà properament en
un torneig a Montcada.
D’altra banda, l’Ajuntament i
l’entitat Tazumal participen en un
projecte de formació d’una es-
cola de futbol a Nahulingo, ciu-
tat salvadorenca agermanada
amb Montcada. La col·labora-
ció inclou des d’assessorament
tècnic fins al proveïment de tota
l’equipació dels diferents con-
junts de nens i joves. Gràcies a
aquesta iniciativa, també s’ha
pogut constituir el primer equip
femení de futbol d’El Salvador,
que s’anomena San Miguel de
Montcada.

 >>  Primer equip femení d’El Salvador gràcies a la cooperació local

femení
La Salle femení ha acabat la
temporada amb una derrota
a la pista del Vilamajor per 14-
12 en la quarta jornada de la
Copa Catalana. Les montca-
denques només han guanyat
un partit en aquesta compe-
tició. Va ser a casa contra l’Ar-
rahona de Sabadell. Les al-
tres derrotes van ser a la pis-
ta del conjunt sabadellenc i
al pavelló Miquel Poblet con-
tra el Vilamajor. La Salle fe-
mení tanca així una tempora-
da no gaire positiva en què
va quedar antepenúltima de
Primera Catalana, però va
salvar la categoria in extremis
a les últimes jornades de la
competició. SA

avançat que l’única baixa segura
per a la campanya vinent és la
marxa del porter Sergio Valero.
La Salle masculí seguirà entre-
nant fins al 30 de juny. A l’últim
partit de la Copa Catalana, el 28
de maig al pavelló Miquel
Poblet, el conjunt de Puig va
perdre contra el Sant Esteve Ses-
rovires per 21-29. D’altra ban-
da, el dia 22 va caure derrotat a
la pista del Sant Cugat per 35-
28 en un matx amb duresa lo-
cal i la permissivitat arbitral.

Sopar anual. El CH La Salle
organitza el pròxim 10 de juny
el tradicional sopar fi de tem-
porada a un restaurant de la
localitat. L’esdeveniment és un
punt de trobada entre els
aficionats i els equips, que inclou
el reconeixement a tot els es-
portistes.

gran final, que tindrà lloc a Las
Rozas (Madrid) el 5 i 6 de no-
vembre. Als equips que es clas-
sifiquin per a l’última fase, l’or-
ganització els pagarà el transport
i l’allotjament. Les inscripcions
són gratuïtes i es poden fer fins
al 15 de juny a través de la pàgina
web del torneig www.movis-
tar.es/copamovistar o bé per
fax al número 902 333 609. Els
partits es jugaran al pavelló Mi-
quel Poblet.

Qui també arriba amb molta
il·lusió al Montcada és el brasiler
Marcelo Silva, un ala de 31 anys
amb la nacionalitat espanyola
que a l’última temporada ha
jugat al Sícoris de Lleida. És un
home experimentat que ha mili-
tat a nombrosos clubs estatals.
Precisament va arribar a Espa-
nya fa 10 anys de la mà del tècnic
del Vitel, Marcello Magalhaes.
“M’agrada el projecte, conec
a molts jugadors i vinc amb
la il·lusió de pujar”, afirma
Marcelo, un jugador amb un fort
xut, agressiu i bon defensa.
Marcelo ha fitxat per una tem-
porada amb opció d’una altra.
D’altra banda, el dia 12, el Vitel
jugarà un partit de la Copa Ca-

 >>  La Copa es jugarà al pavelló

 >> Marcelo Silva prové del Sícoris

talunya, tot i que encara no es
coneix el rival ni la ubicació.

A.MORA

J.REVILLA
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El CD Montcada seguirà a Pre-
ferent després d’acabar  la lliga
a la quarta posició del Grup Pri-
mer amb 66 punts. L’equip es
va acomiadar de la temporada
el 29 de maig amb una victòria
a casa contra el San Cristóbal de
Terrasa per 3-0. El conjunt lo-
cal ha tingut opcions de classi-
ficar-se per a la promoció d’as-
cens fins a la penúltima jornada.
Finalment, ha quedat a les por-
tes de l’anhelada Primera Cata-
lana, un premi que per ara no-
més ha aconseguit el Blanes,
campió del grup. El Cassà de la
Selva jugarà la promoció d’as-
cens en haver estat el segon clas-
sificat.

Valoracions. Malgrat que no
s’ha pujat, la directiva i el cos
tècnic han coincidit a fer un
balanç positiu de la temporada.
La lluita per les primeres po-
sicions ha estat entre cinc equips,
que han demostrat ser molt su-
periors a la resta. “Hem sumat
66 punts però no hem pujat,
això demostra la gran com-
petitivitat que hi ha hagut”,
comenta l’entrenador, Toni Car-
rillo, que seguirà a la banqueta
local la pròxima lliga. Per la seva
banda, el president, Antoni Al-
calà, ha lloat el treball de la plan-
tilla: “Ha jugat de tu a tu da-
vant d’equips amb pressu-
postos que dupliquen el nos-
tre”. El CD Montcada va disse-
nyar a principi de campanya un
equip amb moltes incorpora-
cions que s’ha anat conjuntant a
mesura que han passat els partits.
Com ja ha succeït altres anys, el
club ha lamentat els punts que
s’han perdut al camp municipal
de la Font Freda. “És un fet

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada acaba quart i
seguirà a la mateixa categoria

sílvia alquézar
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Només un punt ha separat el
Sant Joan Atlètic de la promoció
d’ascens a Primera Regional.
L’equip que dirigeix Rafa Gon-
zález ha quedat tercer del Grup
Novè de Segona amb 72 punts.
A l’última jornada del campio-
nat, el 29 de maig, els montca-
dencs van guanyar al camp de
La Roca per 2-3, un resultat que
al final no va servir de res perquè
el Montmeló, que ha quedat
segon i disputarà l’ascens, també
va superar el seu rival. Ja amb la
lliga finalitzada, el Sant Joan va
jugar el dia 31 el partit suspès

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan, a les
portes de la promoció

 >> El CD Montcada intentarà de nou l’ascens a Primera Catalana la temporada vinent

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

La junta directiva del CD Mont-
cada ha renovat el tècnic Toni
Carrillo per una temporada més
amb l’objectiu de donar conti-
nuïtat al projecte iniciat en-
guany. Segons fonts del club, la
intenció és renovar pràctica-
ment el 75 per cent de la planti-
lla i contractar cinc incorpo-
racions per fer més competiti-
ves totes les línies i, sobretot,
donar més velocitat a l’equip
per les bandes. “És important
que no ens equivoquem en els
fitxatges”, ha dit Carrillo. El CD
Montcada ja ha acabat els en-
trenaments. Durant els pròxims
15 dies, la directiva i el cos tèc-
nic es reuniran amb els juga-
dors per parlar de les altes i les
baixes de cara a la temporada
vinent. El club vol deixar en-
llestida la plantilla abans de  fi-

renovació del tècnic

 >> Toni Carrillo

Montcada, a
la minigrada de
l’estadi olímpic a
l’última jornada

sílvia alquézar
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Centenars de montcadencs van
assistir el 29 de maig al darrer
partit de lliga del RCE Espanyol
a l’estadi olímpic Lluís Com-
panys convidats pel mateix club
blanc-i-blau i l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure (IME). Els
aficionats van viure el decisiu
matx per a l’Espanyol, ja que
estava en joc una plaça per a les
competicions europees. Final-
ment, el conjunt dirigit per Mi-
guel Ángel Lotina va vèncer
còmodament el Bilbao per 2-0
i va obtenir la classificació per a
la Copa de la UEFA. Des de la
megafonia de l’estadi de Mont-
juïc es va donar la benvinguda
als aficionats montcadencs, que
es van repartir per les graderies
de l’estadi. L’únic requisit per
entrar va ser que cada adult anés
acompanyat com a mínim d’un
nen, ja que la iniciativa s’emmar-
cava dins de la promoció de la
minigrada blanc-i-blava.

Precedent. Aquesta és la
segona vegada que l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure i l’Es-
panyol conviden als aficionats al
futbol de Montcada a veure gra-
tuïtament un partit de Primera
Divisió del club blanc-i-blau. El
passat 8 de maig, els montca-
dencs van assistir al matx de lliga
entre l’Espanyol i el Numància,
que va acabar amb el resultat de
3-0 favorable als homes de Mi-
guel Àngel Lotina. En tempo-
rades anteriors, també es va arri-
bar a diferents acords entre
l’Ajuntament i l’Espanyol per
poder accedir a l’estadi olímpic
de Montjuïc, sobretot quan
l’equip de futbol sala estava vin-
culat al club barceloní.

>> PRIMERA DIVISIÓ

que cada temporada gua-
nyem més punts fora que a
casa”, ha indicat el president,
qui espera que el nou estadi de
futbol projectat al recinte firal
de La Ferreria sigui aviat una
realitat. En aquest sentit també
s’ha manifestat l’entrenador, qui
reconeix que es fa difícil treure
punts en aquest terreny de joc
quan s’intenta fer un futbol més
tècnic i de qualitat.
D’altra banda, el CD Montcada
organitza una assemblea ordinà-
ria de socis el pròxim 10 de juny
a les 20h en primera convo-
catòria al camp municipal de la
Font Freda. L’ordre del dia in-
clou, entre d’altres temes, l’estat
econòmic del club, un informe
sobre el planter, canvis en la jun-
ta directiva i el pressupost de la
temporada vinent.

nal de juny i començar a entre-
nar a principi d’agost. El club
local lluitarà novament per
aconseguir l’ascens de cate-
goria. SA

 >> La plantilla del Sant Joan amb la segona equipació de l’entitat, patrocinada per Heladería Reixagó

contra l’Almeriense per incom-
pareixença de l’àrbitre correspo-
nent a la penúltima jornada. El
resultat va ser de 3-0. La victòria
va col·locar al Sant Joan a la ter-
cera posició.

Balanç. Malgrat no haver as-
solit l’objectiu de l’ascens, la di-
rectiva del Sant Joan està satis-
feta amb el rendiment i la classi-
ficació de la plantilla. “Ha estat
una bona temporada”, afirma
l’entrenador, qui reconeix que no
sap si continuarà a la banqueta
la campanya vinent, tot i que sí
seguirà lligat al Sant Joan.   Res-
pecte al nou equip, fonts de

SANT JOAN

l’entitat han anunciat que es vol
mantenir la base de la plantilla
actual, composada per jugadors
de Montcada de certa qualitat

alguns dels quals ja han rebut
ofertes per anar a altres club més
poderosos des del punt de vis-
ta econòmic. El Sant Joan ha

començat a treballar per inten-
tar mantenir un equip compe-
titiu amb l’objectiu d’aconseguir
l’ascens de categoria.
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El Lee Young manté l’hegemonia
>> TAEKWONDO. Campionats de Catalunya i Espanya

LEE YOUNG

sílvia alquézar
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El Club Lee Young Montcada
ha tornat a triomfar en els Cam-
pionats de Catalunya i d’Es-
panya de taekwondo en la mo-
dalitat de tècnica i pumse. En
total, l’entitat local va guanyar 9
medalles d’or, 6 de plata i 5 de
bronze al torneig català –dispu-
tat el 15 de maig a Barcelona– i
6 d’or, 1 d’argent i 1 de bronze
a l’estatal, que va tenir lloc a
Alacant els dies 21 i 22. Els pri-
mers classificats de cada catego-
ria competiran amb la selecció
espanyola a l’Europeu 2005, que
tindrà lloc a la ciutat finlandesa
de Turku entre el 16 i el 20 de
juny.

Resultats. El Lee Young va
demostrar la seva superioritat
tant en les categories individuals
com per equips. Fins i tot, di-
versos taekwondistes locals van
pujar al més alt del podi als dos
tornejos, com la júnior Vanesa
León i la sènior Montse Sánchez
que van guanyar la medalla d’or
a les seves respectives categories.
Pel que fa a la competició per
grups, el domini montcadenc
encara va ser més aclaparador
amb l’obtenció de la primera
classificació en parelles, sincro-

El Cim prepara la
cinquena edició

de la mostra

>> CINE DE MUNTANYA

laura grau
redacció

 >> Acte de lliurament de diplomes

sílvia alquézar
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La Volta Ciclista al Vallès arriba-
rà a Montcada i Reixac el 4 i el
5 de juny amb les sortides de la
tercera i cinquena etapa davant
del pavelló Miquel Poblet a les
10h. La competició va comen-
çar el 28 i 29 de maig. La prime-
ra cursa va ser una contrar-
rellotge individual de 4 quilòme-
tres amb sortida i arribada a
Parets. El guanyador va ser Lluís
Mas, de Txirrindulari.  En la
segona, Polinyà-Polinyà de 56’4
quilòmetres, el primer classificat
va ser Vicente Ballester. Després
de dues etapes, la general l’en-
capçala Mas amb 1 hora, 37 mi-
nuts i 22 segons. Aquestes dues
primeres proves van coincidir
amb el Primer Campionat de
Catalunya per persones invi-
dents.

Etapes locals. Pel que fa al
primer cap de setmana de juny,
el dia 4 tindran lloc dos sectors:
el primer, al matí, serà una cur-
sa en línia de 49’3 quilòmetres
que començarà a Montcada i
arribarà fins a Montornès. A la

>> CICLISME. Volta al Vallès

Montcada acull les sortides de
les etapes del 4 i el 5 de juny

 >>  Montcada va acollir l’any passat el final de l’última etapa de la Volta

ÀNGEL ACÍN

El Centre Excursionista de
Montcada, El Cim, organitza la
cinquena edició de la Mostra de
cinema de muntanya el proper
9 de juny a l’Auditori municipal
(21h). L’entrada és gratuïta i es
projectaran les pel·lícules pre-
miades al Festival Internacional
de Cinema de Muntanya i Aven-
tura de Torelló: Into the Tsangpo
Gorge (USA)  i Sur le fil des 4000
(França). La primera narra el
descens en kaiak de 7 aventurers
per les gorges profundes del riu
Tsangpo. El segon film narra
l’odissea de dos escaladors fran-
cesos que intenten fer 82 cims
de 4.000 metres dels Alps,
desplaçant-se amb esquís i a peu.
D’altra banda, El Cim va fer el
dia 27 l’acte de cloenda de
l’última edició de la Marxa a peu
a Montserrat, amb el tradicio-
nal lliurament de diplomes.

en 2 minuts...
�Plata a la Copa València de karate

�L’AE Can Cuyàs acaba quarta

La karateca Marta Gar-
cía, del Club Shi-kan
Montcada, ha guanyat la
medalla de plata a la ca-
tegoria de menys de 65
quilos a la Copa Inter-
nacional de València, dis-
putada el 21 i 22 de
maig. L’esportista local –
a la foto, al segon lloc del
podi– va obtenir l’únic
guardó que va aconse-
guir la selecció catalana,
de la qual també for-
maven part tres repre-
sentants montcadencs:
Joaquim Carmona i els germans Àngeles i José Castillo. La Copa
de València és un dels campionats internacionals més prestigio-
sos del calendari de karate en combat. SA

L’Associació Esportiva Can Cuiàs ha acabat a la quarta posició
del Grup Tercer de Segona A de futbol sala amb 51 punts. El
21 de maig va jugar el partit ajornat a Polinyà, que va acabar
amb empat a 4. El resultat no és positiu per al conjunt local, que
necessitava la victòria per ser segon i aconseguir l’ascens
matemàtic. Ara haurà d’esperar a les compensacions d’ascensos
de categories superiors per saber si pot pujar. SA

SHI-KAN

 >> L’equip del Lee Young que va guanyar 9 medalles d’or, 6 de plata i 5 de bronze al Campionat de Catalunya

El club montcadenc va guanyar 9 medalles d’or al torneig estatal i 6 al català, disputats al maig

CAMPIONAT CATALÀ

Júnior masculí
2 Alejandro Muñoz
Júnior femení
1 Vanesa León
Categoria A masculí
1 Manuel Salguero
3 David Ferrer
Categoria A femení
1 Montse Sánchez
2 Yolanda Fidalgo
Categoria B masculí
1 José M. Puig

els resultats
Categoria C masculí
1 Diego Carrillo
2 Bernardo Fidalgo
3 Juan A. Santiago
Sincronitzat masculí
1 Lee Young A
2 Lee Young C
3 Lee Young B
Sincronitzat femení
1 Lee Young
Per parelles
1 Lee Young A
2 Lee Young B
Per quintets

1 Lee Young A
2 Lee Young B
Infantil sincronitzat
3 Grup B
3 Grup C

CAMPIONAT ESTATAL

Júnior femení
1 Vanesa León
Categoria A masculí
4 Manuel R. Salguero
Categoria A femení
1 Montse Sánchez

4 Yolanda Fidalgo
Categoria B masculí
2 José M. Puig
Categoria C masculí
3 Diego Carrillo
Per parelles
1 Lee Young
Sincronitzat masculí
1 Lee Young
Sincronitzat femení
1 Lee Young
Per quintets
1 Lee Young A
4 Lee Young B

nitzat masculí i femení i quintets.
D’altra banda, la cadet Marta
Carrillo va quedar quarta al
Campionat d’Espanya de com-
bat en la categoria mosca,
disputat també a Alacant els
mateixos dies.
“Estem molt satisfets dels
resultats. Una temporada
més hem demostrat que som
a l’elit del taekwondo en la
modalitat de tècnica i pum-
se”, ha indicat el director del

Club Lee Young Montcada i se-
leccionador estatal, José Santia-
go, qui espera poder fer un bon

paper al Campionat d’Europa i
portar alguna medalla cap a la
ciutat.

tarda, es disputarà una contrar-
rellotge per equips de 7 quilò-
metres amb sortida i arribada a
Montornès. L’última etapa, el dia
5, també començarà a Montca-
da i finalitzarà a Parets. Seran 60
quilòmetres per diverses pobla-
cions vallesanes.
La Volta al Vallès, que enguany
arriba a la vint-i-cinquena edició,
compta amb la participació de

13 equips: Nicky’s, Buen Pastor,
Mollet, Palafrugell, Sant Boi,
Campo Claro, Ca n’Anglada,
Salou, Vall d’Uxó, Pollença,
Rualje, Sepelaco i Txirrindulari
Club. D’altra banda, Aleix Fà-
bregas, del Club Ciclista Mont-
cada Saunier Duval, va guanyar
el Gran Premi de Muntanya de
l’onzena edició de la Volta Ci-
clista a Garliz (Biscaia).

SÒNIA HERNÀNDEZ

�Victòria del futbol femení
L’equip femení de l’Escola de Futbol Can Sant Joan Blaugrana
va guanyar el 29 de maig al Sant Andreu per 5-2, en un bon
partit de les locals. A la jornada anterior, però, el conjunt local va
perdre per 4-2 contra el Taxonera, el cuer de Segona. SA
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>> ATLETISME. XV Cursa per Collserola

La JAM, quarta per equips
sílvia alquézar
redacció

La Joventut Atlètica Montcada
ha quedat a la quarta posició per
equips a la quinzena edició de la
Cursa per Collserola, disputada
el 29 de maig. En total, van arri-
bar vuit atletes montcadencs,
amb un temps total de 2 hores,
44 minuts i 21 segons. El pri-
mer corredor local a travessar
la meta va ser Josep Gil, que va
invertir 50 minuts i 41 segons a
recórrer els 13.600 metres de la
prova de muntanya amb sortida
i arribada a Cerdanyola. La res-
ta d’atletes de la JAM es va clas-
sificar així: Ildefonso Teruel (50),
Emilio Rodríguez (90), Antonio
Ortiz (169), Jordi Flores (188),
Emilio Sánchez (271), Xavier
Maldonado (330) i Enric Maya
(498). D’altra banda, Josep Gil
va participar el 21 de maig a la
Cursa Popular MediJocs, de 7

JOSEP VILADOT

 >>  Josep Gil en en el moment de l’arribada a la Cursa de Collserola

La JAM té nova junta, presidida
per Joan Abián, que seguirà al
capdavant de l’entitat tal com va
decidir l’assemblea de socis,
reunida el 26 de maig a la Casa
de la Vila. El president, que por-
ta 14 anys al càrrec, ha indicat
que els principals reptes de
l’entitat són “difondre l’atle-
tisme sobretot entre els més
petits”. Les persones que
s’han incorporat a la directiva
són: Antonio Ortega (vicepresi-
dent), Emilio Rodríguez (secre-
tari) i Enric Navarro (tresorer), a
més de set vocals. En la mateixa
assemblea, la JAM va fer balanç
de l’última edició de la cursa de
Festa Major. “La valoració és
positiva, però podríem millorar
alguns aspectes”, ha dit Abián.

renovació de la junta directiva

 >> Alguns dels components de la nova junta de la JAM

JORDI FLORES

quilòmetres. Va ser el segon
amb un temps de 12 minuts i
37 segons. Per la seva banda,
Carles Cera va fer una marca de

4 minuts, 2 segons i 11 centèsi-
mes a la prova dels 1.500 metres
al Meeting de Calella de Palafru-
gell, que es va fer el 28 de maig. CAN PIQUÉ

sílvia alquézar
redacció

El Club de Tir amb Arc Can
Piqué ha guanyat un total de 10
medalles a la segona jornada de
la Copa Pirineus de recorregut
de bosc, disputada el 28 i 29 de
maig a Toulouse (França). L’ex-
pedició estava formada per un
total de 111 arquers de 27 clubs
catalans, entre els quals hi havia
43 de Montcada i Reixac.
En individual, Tomi Martínez i
Loli López van aconseguir la
medalla d’or i bronze respecti-
vament en la categoria d’arc
recorbat dona. En masculí, Sal-
va Pérez va ser el primer classi-
ficat i Manel Saldaña el tercer.
Pel que fa a arc recte femení,
Silvia Coder va acabar en pri-
mera posició i Maria Eugènia

>> TIR AMB ARC. Copa Pirineus

Can Piqué triomfa a
Toulouse amb 10 metalls

Martínez en tercer lloc. En
homes, Fèliz Pérez va ser el se-
gon i Josep Sánchez el tercer.
Per equips, el conjunt de Can
Piqué format per Fèlix Pérez,
Salva Pérez i Enric Saldaña van
aconseguir la medalla de plata i
el combinat composat per
Josep Sánchez, Manel Saldaña i
Xavier de la Fuente el guardó
de bronze.
La tercera i última jornada de la
Copa Pirineus es farà el 17 de
juliol a Couffoulens del Lan-
guedoc Roselló. La competició,
en la seva primera edició, està
sent un èxit de participació. De
cara a l’any vinent, el torneig –
una iniciativa de Can Piqué per
promoure el tir amb arc a amb-
dós costats dels Pirineus– es
podria ampliar a més tirades

 >>  L’equip de Can Piqué que va guanyar l’or per equips

FUTBOL SALA

Segona A. Grup 3
Jornada 29
Polinyà-C.Cuiàs 4-4
Equip Pj. Pt.
1 Canyamars 28 58
2 Xocola 28 53
3 Polinyà 28 53
4 Can Cuyàs 28 51

BÀSQUET

Ct. català B. Grup 1
2 fase. Jornades 8 i 9
Tecla Sala-Elvir.B52-44
Elvir.B-Castellbis. 40-47
Equip Pj. Pt.
1 El Social 8 15
2 St. Andreu 8 15
3 Castellbisbal9 14
6 Elvira B 9 10

FUTBOL

Preferent. Grup 1

Jornades 33 i 34
Sallent-Montcada 1-2
Montcada-St. Cristó.3-0
Equip Pj. Pt.
1 Blanes 34 75
2 Cassà 34 73
3 Vic 34 69
4 Montcada 34 66
2a Regional. Grup 9
Jornades 33 i 34
St. Joan-Almeri. 3-0
La Roca-St. Joan 2-3
Equip Pj. Pt.

les classificacions
1 Palau 34 81
2 Montmeló 34 73
3 Sant Joan 34 72
4 Lloreda 34 71
2a Divisió. Grup 2
Jornades 29 i 30
Taxonera-C.St.Joan4-2
C.St.Joan-Andreu 5-2
Equip Pj. Pt.
1 Guineueta 29 78
2 Europa 28 67
3 Argentona 28 66
8 Can St. Joan28 46
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>> JOCS ESCOLARS

La  festa de cloenda dels
Jocs Escolars, organitzada
per l’IME i el CDEM, tin-
drà lloc el 4 de juny al Parc
de les Aigües i coincidirà
amb la jornada de portes
obertes a instal·lacions es-
portives que cada any
organitza la Diputació de
Barcelona, que ha donat
900 obsequis a l’IME per
lliurar-los als participants
a la cloenda.  Els organit-
zadors han modificat

l’arribada i, aquest any, els
700 infants participants als
Jocs Escolars es trobaran
a la plaça Joanot Marto-
rell (9.45h), des d’on inicia-
ran la desfilada fins arribar
al parc. El lliurament de
premis als esportistes
individuals i equips millor
classificats està previst que
comenci a les 10.30h. D’11
a 14h hi haurà jocs i altres
activitats i la fi de festa serà
un dinar de germanor. SD

>> ESTIU 2005. Activitats esportives

L’IME destinarà una bona part de
les quotes d’inscripció a Unicef

El programa d’activitats
esportives de l’Estiu 2005,
organitzat per l’Institut
Municipal d’Esports i
Lleure (IME), tindrà aquest
any un caràcter benèfic. La
totalitat de les quotes d’ins-
cripció dels torneigs 3x3 i
de les diades –que passen
de ser gratuïts a costar un
euro per nen apuntat– es
destinarà íntegrament a
Unicef, així com el 5% de
la recaptació dels cursets de
danses africanes, tai-txi,
country, els casals d’estiu i
la lliga de futbol sala. L’Es-
tiu 2005 continua col·labo-
rant amb la Fundació Es-
clerosi Múltiple, amb la
celebració, el 10 de juliol,
d’una nova edició del Mu-
lla’t. Les activitats s’allarga-
ran fins al 22 de juliol.

Casals d’estiu. Del 6
al 9 de juny estaran ober-
tes les inscripcions per als
casals esportius d’estiu, als
quals s’hi poden apuntar els
infants i joves nascuts en-
tre 1990 i 2000.  Els
interessats s’hi han d’ins-
criure a les oficines de
l’IME (c/Tarragona, 32),
de dilluns a divendres, de
9 a 13h, i de dilluns a di-
jous, de 17 a 19h. Hi ha
dues opcions: fer cinc ho-
res al dia durant quatre set-
manes, a un preu de 70,30
euros per infant, o bé dues
hores diàries durant quatre
setmanes, que té un cost de
32,30 euros per nen. La
segona opció és obligatò-

silvia díaz
redacció

Bona actuació
a la final catalana

Les tres nedadores de l’Es-
cola de Natació de Mont-
cada que van participar al
Campionat de Catalunya,
celebrat el 15 de maig a
Sallent, van aconseguir si-
tuar-se a les primeres po-
sicions de la taula. L’aleví
Ana Suárez va obtenir me-
dalla de bronze en 50 m
esquena i en 50 m lliures
va ser cinquena. Marta
Sánchez, infantil, va ser on-
zena en 100 m lliures i Sira
Romero, també infantil, va
assolir la sisena posició en
100 m braça.

Final de gimnàstica.

El Club Gimnàstic La
Unió participarà el 4 de

>> CAMPIONATS DE CATALUNYA

silvia díaz
redacció

MIQUEL ALBA

 >> L’Estiu 2005 incorpora una nova edició de la Diada de Tir amb Arc

La cloenda, a punt

Les sol·licituds per participar en els Casals d’Estiu es recolliran del 6 al 9 de juny juny a la final territorial
de gimnàstica a Palau de
Plegamans.  El 29 de
maig, l’equip infantil de
mans lliures, format per
Patrícia Jané, Cristina Po-
zo, Andrea Mayor, As-
trid Oviedo i Helena
Bea, va classificar-se en
segona posició per a la
final en una fase territo-
rial disputada a Carde-
deu.
D’altra banda, el club fa-
rà el 12 de juny el seu fes-
tival anual de fi de tem-
porada al pavelló Miquel
Poblet. Totes les alumnes
de l’entitat, de 4 a 19 anys,
oferiran una demostració,
així com els conjunts de
competició i iniciació,a
partir de les 17h. SD

 >> Les nedadores que van anar a la final de Catalunya

ria per als nascuts el 1999 i
el 2000. Els casals es faran
del 27 de juny al 22 de juliol
a la piscina Zona Centre,
la pista coberta, al gimnàs
municipal i al CEIP Rei-
xac. Les classes inclouen
natació, futbol, bàsquet,
handbol, gimnàstica, tir
amb arc i altres esports.

Tots els esports. El
programa Estiu 2005 pre-
tén ser una mostra del ven-
tall esportiu que a Mont-
cada ofereixen l’IME i les
entitats. Aquest any tornen
els torneigs de 3x3 de bàs-
quet del CEB Can Sant
Joan (21 de juny) i del CB
Montcada (12 de juliol),
les diades de futbol sala al
carrer de l’AE Can Cuiàs
(28 de juny) i del CFS
Montcada-Vitelcom (7 de
juliol), la d’handbol al
carrer (5 de juliol), or-
ganitzada pel CH La Salle

Montcada, la diada de tir
amb arc (30 de juny), amb
el Club de Tir amb Arc
Can Piqué i la cursa de bi-
cis Marxa Lenta (19 de ju-
liol). El programa inclou el
V Campionat de Natació
Vila de Montcada, que tin-
drà lloc el 15 de juliol a la

piscina Zona Centre. El
programa es completa
amb cursos de country,
tai-txi i danses africanes.
La festa de cloenda de les
activitats d’estiu tindrà lloc
el 21 de juliol a la plaça
Jaume I, amb jocs infantils
i actuacions.

>> JORNADES ESPORTIVES

El partits de futbol sala, principal
atractiu de la festa de Can Cuiàs

L’AE Can Cuiàs celebra-
rà el final de temporada
amb una festa el proper
11 de juny. Les activitats
seran per a totes les edats
i destaquen els partits de
futbol sala, que comença-
ran a les 10h amb els ca-
dets. A continuació juga-
ran  infantils, alevins i  pre-
benjamins. Els equips con-
vidats són el CD Mont-
cada, l’IES La Ribera, el
CEIP Reixac, l’Scala Dei i
el FS Polinyà. A la festa
també hi haurà petanca, un
dinar de germanor i ball.

SILVIA DÍAZ

DOTZE EQUIPS COMPETIRAN

AL LLARG DE TOT UN MES

lliga de futbol sala

De l’11 de juny al 14 de
juliol, dotze equips dis-
putaran la lliga local de
futbol sala. Els partits
es jugaran a la pista co-
berta, a excepció dels
play-off finals, de l’11 al
14 de juliol, que es dis-
putaran al pavelló Mi-
quel Poblet. El torneig
es dividirà en dos grups
(A i B). El primer grup
jugarà els dilluns, dime-

cres i divendres, de
19.30 a 22.30h, i el se-
gon grup ho farà els di-
marts i dijous, de 19.30
a 22.30h, i els dis-
sabtes al matí. Els play-
off els disputaran els
quatre equips millor
classificats de cada
grup i obtindran trofeu i
obsequi els quatre
equips millor classifi-
cats del torneig. SD

 >>  El futbol sala va ser un dels esports de la jornada

>> ESTIU 2005

La piscina municipal d’es-
tiu de la Zona Centre, al
carrer Bonavista, estarà
oberta aquest any del 15 de
juny al 15 de setembre, de
10.30 a 19h. L’entrada ge-
neral tindrà un preu de 3,60
euros. Els infants i joves de
6 a 17 anys i els majors de
65 anys pagaran 3,10 euros.
Fins al 21 de juliol estaran a
la venda els abonaments de
temporada d’estiu, a les
instal·lacions de l’IME. La

Obren les piscines
piscina d’estiu del complex
Montcada Aqua obrirà el 25
de juny i tancarà l’11 de se-
tembre. Els abonats al cen-
tre de Pla d’en Coll gaudiran
d’un 50% de descompte en
els abonaments individuals
de la piscina de Bonavista.
En el cas d’un abonament
familiar, tindran dret a la
bonificació únicament
aquells membres que siguin
socis de Montcada Aqua.
SD

Jornada d’infantils.

D’altra banda, uns 200 nens
i joves de les categories aleví
i infantil van participar a la I
Jornada Infantil que es va
celebrar el 28 de maig al
CEIP Elvira Cuyàs, orga-
nitzada per l’IME i el
CDEM. A la festa s’hi va
fer partits de bàsquet, hand-
bol, futbol sala i korfbal i hi
van participar els quatre insti-
tuts de Montcada i la ma-
joria d’escoles de primària.
La trobada va servir per
potenciar i promocionar
l’esport als instituts. SD

EN MONTCADA
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actualitatdels clubs

Nova edició del torneig del club
Els penúltims partits de lliga regular van coincidir amb
la celebració del torneig anual del CEB Can Sant Joan,
el 28 de maig, al qual hi van participar els quatre equips
de què disposa l’entitat. SD

BÀSQUET> CEB Can Sant Joan

BÀSQUET> CB Elvira Cuyàs

Vint-i-sis equips a la festa de cloenda
El CB Elvira Cuyàs celebrarà la fi de la temporada el
proper 11 de juny en una jornada esportiva i festiva que
tindrà lloc a les instal·lacions del CEIP Elvira Cuyàs. Des
les 9 a les 19h hi haurà partits de bàsquet. Tots els equips
del club jugaran triangulars, a excepció de l’escola, que
disputarà un partit únic. En total, l’11 de juny passaran pel
centre 26 equips de municipis de la província de Barce-
lona. De 19 a 20h es farà el lliurament de premis, a les 21h
tindrà lloc el sopar de germanor i a les 22h començaran
les actuacions teatrals i de ball de tots els equips del club.
La festa finalitzarà amb un ball. SD

 >> El preinfantil va jugar contra el Sant Celoni

SILVIA DÍAZ

Sotscampió de Catalunya
El júnior A del CB Montcada va aconseguir el segon lloc
del Campionat de Catalunya de la categoria preferent B, en
la final a 4 que es va disputar el 21 i 22 de maig al pavelló
Miquel Poblet. Els d’Ismael Sistrachs van superar la primera
eliminatòria davant l’AE Collblanc, per un còmode 62 a
84, però a la final van caure davant el Maristes Ademar (80-
72), equip que es va proclamar campió de Catalunya. La
final, la va dominar el Montcada fins al darrer quart,
demostrant un magnífic joc, però als darrers minuts el
Maristes va aconseguir empatar el partit a 65 punts. La
pròrroga va decantar el partit cap als de Badalona. El tercer
classificat va ser l’Sferic de Terrassa i el quart, el Collblanc.
D’altra banda, el júnior B ha quedat eliminat de la fase final
del Campionat de Catalunya B. Tot i que va guanyar el
partit de tornada a casa davant la Unió Gironina (66-56), la
derrota per 11 punts al partit d’anada va decantar el play-
off, només per un punt, cap als gironins. SD

BÀSQUET> CB Montcada

les classificacions
FUTBOL SALA

VITELCOM MONTCADA

Benjamí. Mutual. Grup 2
Copa Federació. Jorn. 4 i 5
Esparraguera-Vitelcom 9-2
Vitelcom d.
Equip Partits Pt.
1 Vitelcom 4 9
2 Esparraguera 3 6
3 CN Caldes 3 6
4 Martorell 3 3

Aleví A. Grup 3. Copa Federació.
Jornades 4 i 5
Vitelcom-R. Sta. Coloma 3-4
La Unión-Vitelcom s.
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 3 7
2 Ferran Sagarra 3 7
3 Rapid S. Coloma 4 6
5 Vitelcom 4 2

Aleví B. Grup 4. Copa Federació.
Jornades 4 i 5
Vitelcom-Pomar s.
Les Corts Ubae-Vitelcom 6-4
Equip Partits Pt.
1 Les Corts 3 5
2 Vitelcom 2 4
3 Les Corts Ubae 2 4
4 Badalonès 3 0

Intantil. Segona Divisió.Grup 8.
Copa Federació. Jorn. 4 i 5
Vitelcom-Mataró 0-7
E. Pia Sabadell-Vitelcom 5-1
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Sabadell 3 9
2 Vitelcom 3 7
3 Mataró 3 4
4 Cervelló 4 3

Cadet A. Segona Divisió.Grup
6. Copa Federació.  Jorn. 4 i 5
Martorell-Vitelcom 2-3
Vitelcom-Pineda Mar 7-1
Equip Partits Pt.
1 Vitelcom 4 10
2 Martorell 4 9
3 Pineda Mar 4 6
4 Les Corts Ubae 4 6

Cadet B. Segona Divisió.Grup
8. Copa Federació. Jorn. 4 i 5
Marist.Les Corts-Vitelcom 1-7
Vitelcom-Mediterrani 5-6
Equip Partits Pt.
1 Vitelcom 4 10

2 Cervelló 4 9
3 M. Les Corts 4 6
4 Mediterrani 4 6

Juvenil Nacional. Grup 1
Copa Federació. Jorn. 4 i 5
Vitelcom-Martorell 7-9
Mataró-Vitelcom 9-6
Equip Partits Pt.
1 Martorell 4 12
2 Canet 3 9
3 Manresa 3 6
4 Vitelcom 3 3

CD MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 7.
Copa Federació. Jorn. 4 i 5
Eurogramanet-CD Montcada 9-1
CD Montcada-FC Barcelona 0-17
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 3 9
2 CD Montcada 4 9
3 Eurogramanet 4 7
4 Canet 4 4

Cadet. Segona Divisió Grup 5.
Copa Federació. Jorn. 4 i 5
CD Montcada-Sant Josep 2-3
E. Pia Sabadell-CD Mont. 7-3
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Sabadell 4 12
2 Sant Josep 4 9
3 CD Montcada 4 7
4 Alella 2 3

Juvenil. Segona Divisió A. Grup
1. Copa Federació. Jorn. 4 i 5
Pineda Mar-CD Montcada 3-1
CD Montcada-Teià 3-0
Equip Partits Pt.
1 Lloret 4 9
2 Pineda Mar 3 6
3 Teià 4 6
4 CD Montcada 4 6

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2 G 1. Jornades 16 i 17
St Gervasi-CB Montcada 47-17
CB Montcada-Llinars 49-75
Equip Partits Pt.
1 Calella 17 31
2 Sant Nicolau 17 30

3 UE Mataró 16 29
9 CB Montcada 16 18

Mini masculí A. PB 2a Fase.
Nivell A-2. G 1. Jorn. 16 i 17
St. Miquel-CB Montcada 32-2
CB Montcada-St Gabriel 62-79
Equip Partits Pt.
1 Sant Miquel 15 30
2 Sagrada Família 15 27
3 Sant Just 14 21
8 CB Montcada 14 18

Mini masculí. B. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 2. Jorn. 16 i 17
CB Canet-CB Montcada 62-50
CB Montcada-St Perpètua a.
Equip Partits Pt.
1 Arenys de Munt 17 34
2 Pineda Mar 17 33
3 El Masnou 17 29
8 CB Montcada 16 20

Preinfantil femení. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 1. Jorn. 16 i 17
Martorell-CB Montcada s.r.
CB Mont.-CEB St Jordi 66-47
Equip Partits Pt.
1 Baricentro 17 32
2 Martinenc 17 30
3 Gramanet 17 29
7 CB Montcada 16 21

Preinfantil masc. A. PB 2a Fase.
Nivell A-2. G 1. Jorn. 16 i 17
CB Montcada-St Gervasi49-79
Granollers-CB Montcada 49-45
Equip Partits Pt.
1 Santa Coloma 16 32
2 Tecla Sala 17 31
3 Sant Gabriel 16 28
7 CB Montcada 17 21

Preinfantil masc. B. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 1. Jorn. 16 i 17
CB Montcada-Mataró 45-66
CB Montcada      d.
Equip Partits Pt.
1 IPSI 14 26
2 Osona 14 25
3 Mataró 12 21
6 CB Montcada 13 15

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 2. Jorn. 16 i 17
CB Montcada-Lluïsos 0-2
Lliçà Amunt-CB Mont. 81-78
Equip Partits Pt.
1 Sant Cugat 16 31
2 CB Montcada 15 26
3 Salle Bonanova 14 25

4 Sant Josep 15 24

Júnior masc. A. CC no sènior. Pref.
B.G 11. 2a Fase. Classificació Final
Equip Partits Pt.
1 Maristes Ademar18 33
2 CB Montcada 18 32
3 JAC Sants 18 30
4 Sagrada Família 18 29
Final a 4.
CB Montcada-Collblanc 84-62
Maristes Ademar-CB Mont.80-72

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup B. Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 30 55
2 Sant Josep 30 54
3 L’Hospitalet 30 54
8 CB Montcada 30 47
Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup B. Fase final. Tornada
CB Mont.-Unió Gironina     66-56

Júnior masculí C. Territorial BCN.
Nivell A. G 4. Classificació final
Equip Partits Pt.
1 UE Barberà 28 53
2 CB Sant Gabriel 28 52
3 Maristes Ademar 28 52
12CB Montcada 28 35

CB ELVIRA CUYAS

Premini Mixt. PB 2a Fase. Nivell
C-2. G 1. Jornades 16 i 17
Torelló-E. Cuyàs a.
E. Cuyàs-Palau 8-39
Equip Partits Pt.
1 Tabor 16 31
2 Torelló 15 28
3 Cardedeu 17 27
10 Elvira Cuyas 15 15

Mini masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 5. Jorn. 16 i 17
Sant Gabriel-E. Cuyàs 46-16
E. Cuyàs-St J. de Mata 24-55
Equip Partits Pt.
1 Pallejà 17 31
2 Lima-Horta 16 29
3 CN Sabadell 16 29
9 Elvira Cuyàs 16 18

Cadet Femení. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 2. Jorn. 16 i 17
Elvira Cuyàs d.
E. Cuyàs-Canovelles 50-52
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 15 28

2 Molins de Rei 14 26
3 Xamba 14 24
5 Elvira Cuyàs 15 23

Cadet masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 3. Jorn. 16 i 17
Caldes-E. Cuyàs 77-73
Elvira Cuyàs-CB Prat 75-86
Equip Partits Pt.
1 Sant Just 17 32
2 Castellar 16 30
3 CB Prat 16 29
7 Elvira Cuyàs 17 22

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G2. Classificació final
Equip Partits Pt.
1 AE Sant Andreu 26 49
2 CB Caldes 26 48
3 Safa-Horta 26 48
14 Elvira Cuyas 25 26

CEB CANT SANT JOAN

Preinfantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell C-1 G 2. Jorn.16 i 17
AECAM-Can St Joan s.
Can Sant Joan-St. Celoni 52-46
Equip Partits Pt.
1 Salle Bonanova 13 25
2 Les Corts 13 20
3 AECAM 11 20
6 Can Sant Joan 12 17

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 4. Jorn. 16 i 17
La Garriga-Can St Joan 64-83
C St Joan-Sferic Terrassa43-73
Equip Partits Pt.
1 Sferic Terrassa 17 32
2 Sant Pere 16 31
3 AESE 16 28
7 Can Sant Joan 15 22

Cadet Femení. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 4. Jorn. 16 i 17
Can Sant Joan    d.
Can Sant Joan-Arenys 20-39
Equip Partits Pt.
1 AECAM 12 23
2 CB Llinars 13 22
3 Arenys Bàsquet 12 21
8 Can Sant Joan 12 12

Sots 21 masc. Territorial BCN.
Nivell A2. G2. Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Salle Bonanova 28 51
2 AEB Mataró 28 50
3 Pineda Mar 28 49

6 Can Sant Joan 28 46

LA SALLE MONTCADA

Infanti l  femení. PB 2a Fase.
Nivell C-1. G 3. Jorn. 16 i 17
La Salle-Arenys 63-58
Ferrer Vic-La Salle 55-45
Equip Partits Pt.
1 CB Parets 17 31
2 Ferrer Vic 17 29
3 Castellar 17 29
7 La Salle 17 25

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 1. Jornades 16 i 17
St Andreu-La Salle 38-58
La Salle-Sant Martí 78-67
Equip Partits Pt.
1 Grup ´Barna 17 32
2 CEM Sant Joan 17 31
3 Castellbisbal 17 31
6 La Salle 17 24

Cadet femení. CC no sènior. Pref.
B. G11. 2a F. Classif.  f inal
Equip Partits Pt.
1 La Salle 18 31
2 CN Terrassa 18 30
3 CB Calaf 18 30
4 Grup Barna 18 30
Final a 4.
La Salle-Tarragona 64-48
Cornellà-La Salle 48-52

Cadet masculí. CC no sènior. Pref.
G 12. 2a Fase. Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Sagrada Família 18 34
2 Sant Gabriel 18 34
3 Sferic Terrassa 18 30
8 Mont.-La Salle 18 21

Júnior femení. Territorial BCN.
Nivell B. G 2. Classificació final
Equip Partits Pt.
1 La Salle 24 46
2 Osona 22 42
3 Bàsquet El Social 23 40
4 CB Navas 24 37

FUTBOL

CD MONTCADA

Aleví. Segona Divisió. Grup 13
Classificació final

Equip Partits Pt.
1 Montornès 24 70
2 CD Montcada 24 61
3 Sentmenat 24 56
4 O. Can Fajtó 24 49

Infantil. Segona Divisió. Grup 22
Jornades 29 i 30
Palau-CD Montcada 2-4
CD Montcada-Lourdes 4-3
Equip Partits Pt.
1 CEF Can St Joan27 81
2 CD Montcada 27 62
3 Molletense 27 58
4 Sant Fost 27 57
5 Castellar 27 48

Cadet. Segona Divisió. Grup 17
Jornades 29 i 30
Montmeló-CD Montcada 2-3
CD Montcada-St. Fost 3-0
Equip Partits Pt.
1 Santa Perpètua 28 80
2 Montornès Nord 29 74
3 CD Montcada 29 59
4 CEF Can St Joan29 58
5 La Llagosta 28 54

Juvenil. Segona Divisió. Grup
18. Jornades 29 i 30
Mollet-CD Montcada s.
CD Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 CEF Can St Joan23 61
2 Martorelles 24 54
3 Lourdes 22 47
4 Montmeló 23 45
5 CD Montcada 23 44

CEF CAN SANT JOAN

Aleví. Primera Divisió. Grup 2.
Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Ferran Martorell 30 81
2 FC Barcelona 30 79
3 Trajana 30 67
11 CEF C St Joan 30 30

Infantil. Segona Divisió. Grup 22.
Jornades 29 i 30
Lourdes-CEF C St Joan    2-3
CEF C St Joan-St. Perpètua 13-3
(Vegeu classificació CD Montcada)

Cadet. Segona Divisió. Grup 17.
Jornades 29 i 30
CEF C St Joan-Adefub   3-2
Martorelles-CEF C St Joan5-6
(Vegeu classif. CD Montcada)

La Diada es dedica a Salvador Benítez
El CH La Salle Montcada celebrarà el 5 de juny la Pri-
mera Diada d’handbol “Salvador Benítez”, destacat
membre del club desaparegut fa uns mesos. La jornada
tindrà partits de les categories prebenjamí, aleví i cadet,
que es disputaran als pavellons del col·legi La Salle. D’altra
banda, el cadet masculí s’ha proclamat campió de grup
i ara li resta jugar la fase final. SD

HANDBOL> CH La Salle

més
FUTBOL> CD Montcada

El torneig anual es dedica a la formació
El CD Montcada celebrarà el seu torneig de futbol “Vila
de Montcada”el 18 i 19 de juny al camp de futbol de la
Font Freda. Aquest any, l’entitat vol acostar el futbol a
tots els nens de Montcada i per això ha convidat col·legis
locals i dues escoles de futbol, que s’enfrontaran a tots els
equips del planter del club. Els partits dels prebenjamins
obriran el torneig, a les 9h del 18 de juny. De 13 a 14.45h,
jugaran els alevins de futbol 11, amb un triangular entre
CD Montcada, UE Sant Andreu i UD Andalucía. A les
15h, tornaran els petits, en aquesta ocasió els benjamins
de futbol 7. De 18.30 a 20h, hi haurà un triangular de
benjamins de futbol 11. El dia 18 es tancarà el programa
amb el triangular del juvenil, que jugarà contra UE Sant
Andreu i UE Catalònia. El 19 de juny, d’11 a 14.30h, els
alevins de futbol 7 faran diferents partits. El torneig, el
tancarà el partit del cadet, a les 15h, que jugarà contra UE
Sant Andreu. La secció de futbol sala del club organitzarà
triangulars per a cada categoria el 18 de juny al pavelló
Miquel Poblet i ja hi ha confirmat la seva presència el
Miró Martorell i el Mollet. SD

Tercer Memorial Francisco Baena
El CEF Can Sant Joan celebrarà durant dos caps de set-
mana la tercera edició del Memorial Francisco Baena. El
dissabte 11 de juny hi haurà triangulars de futbol que
enfrontaran els conjunts de l’entitat amb altres convidats. A
les 10h, obriran la jornada els benjamins. A les 11.15h, els
alevins disputaran un triangular contra el CD Montcada i el
CF Mollet. A les 16.30h, començarà el triangular infantil,
contra el CD Montcada i el CF Badalona,. A les 19h, juga-
ran els prebenjamins del club. El diumenge 12 de juny serà
el torn per a les categories superiors. Els cadets jugaran a les
10h, el femení jugarà a les 16.15h i els juvenils clouran la
jornada a partir de les 19h. Tots els partits es disputaran al
camp de Can Sant Joan La fi de festa serà el 18 de juny
amb un dinar de germanor al CEIP El Viver. SD

FUTBOL> Festa de fi de temporada

 >> Els benjamins jugaran el primer dia del torneig

SILVIA DÍAZ

 >> Maristes i Montcada van jugar la final el 22 de maig

SILVIA DÍAZ

Juvenil. Segona Divisió. Grup
18. Jornades 29 i 30
CEF Can Sant Joan-Palau    6-1
Sant Fost-CEF Can St Joan  3-6
(Vegeu classificació CD Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Cadet Femení. Copa Catalunya.
Jornada 6
La Salle-Cooperativa 9-24
Equip Partits Pt.
1 Ascó 2 4
2 Castelldefels 2 2
3 Cooperativa 2 2
4 La Salle 2 0

Cadet Masculí. Segona Catala-
na. Final A. Jornades 8 i 9
La Salle-Berga 34-19
Agramunt-La Salle 24-26
Equip Partits Pt.
1 La Salle 9 14
2 Pardinyes 9 14
3 Agramunt 9 11
4 Terrassa 9 7

Juvenil. Segona Catalana. Final
A. Jornades 5 i 6
La Salle-Safa 38-43
Sant Vicenç-La Salle 31-24
Equip Partits Pt.
1 Safa Horta 3 3
2 Sant Martí 4 6
3 Sant Vicenç 4 4
4 La Salle 5 0

NATACIÓ

CAMPIONAT DE CATALUNYA.
RESULTATS LOCALS
Aleví Femení. 50 mts Esquena
3. Ana Suárez 0’34’’65
Aleví Femení. 50 mts Lliures
5. Ana Suárez 0’40’’01
Infantil Femení. 100 mts Braça
5. Marta Sánchez 1’36’’67
6. Sira Romero 1’36’’81
Infantil Femení 100 mts Lliures
11. Marta Sánchez 1’19’’28

A les portes del Campionat de Catalunya
El cadet femení del CB La Salle és sotscampió de Cata-
lunya de la categoria preferent B. Les jugadores que entrena
Beni López van disputar la final catalana el 22 de maig a
Cornellà i la van perdre davant l’amfitrió, l’Almeda Cornellà
(48-52). Només començar el partit es va lesionar una juga-
dora i l’equip, a més, es va carregar de faltes de forma molt
ràpida, fet que va provocar que l’equip estigués molt limitat
a l’hora de defensar. Tot i les dificultats, La Salle va tenir
moltes opcions de guanyar. López ha destacat que, malgrat
perdre la final, “no podem demanar-li més a aquesta
temporada, hem arribat a la final de Catalunya i hem
demostrat un magnífic nivell”. A la fase prèvia, La Salle
va guanyar al Tarragona per 64 a 48. D’altra banda, el júnior
femení de La Salle s’ha proclamat campió del grup 2 de
categoria B del Campionat Territorial de Barcelona. SD

BÀSQUET> CB La Salle
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“La millor pòlissa inclou
tot el que no està exclòs”

PILAR ABIÁN

La feina, una passió. Una dilatada trajectòria profes-
sional de 50 anys en el món de les assegurances és el seu millor aval.
Malgrat unes circumstàncies personals adverses, fruit de la pèrdua
dels pares en l’adolescència, la seva escalada va ser ràpida i brillant.
Als 22 anys ja era inspector de la companyia Zurich-Vita Hispania
–”veritable càtedra de les assegurances”, apunta– i, amb només 30
anys,  dirigia la sucursal que la firma tenia a les Illes Balears. Més
tard va ser subdirector general del grup Hermes-Previsores Reunidos,
director gerent d’Ibérica de Seguros  i director general de Layetana
SA del Grupo La Suiza. Fins i tot durant tres anys va ser representant
del consolat suís a Palma de Mallorca. La seva vida professional està
plagada d’experiències que recorda amb tota mena de detalls
donant mostra d’una gran capacitat memorística i intel·lectual que
manté intactes malgrat l’embòlia que va sofrir fa 9 anys i que el va
obligar a retirar-se.  Així i tot, conserva el seu despatx a Montcada i
assessora als seus tres fills, corredors d’assegurances, als quals ha
transmès els seus coneixements i la seva passió per la feina.

Quan jo vaig

començar,

el món de les

assegurances era

embrionari al país

Un bon directiu ha

de saber prendre

decisions i

rectificar, si

s’escau

�

�Quan vostè va començar a
exercir només era obligatò-
ria l’assegurança de l’auto-
mòbil. Ara tenim la necessitat
d’assegurar-ho tot, encara
que el que està creixent és la
responsabilitat civil.
És cert. Espanya no ha estat un
país on la responsabilitat civil ha
estat exigida sovint, en contra-
posició al cas d’USA, en què
qualsevol fet és motiu de de-
núncia. Ara aquest camp està
creixent, però potser una mica
massa.
�En quin sentit?
Avui dia ja no no-
més s’exigeix el per-
judici directe, també
l’indirecte. Per exem-
ple, en cas d’un si-
nistre un professional
cobra pels danys so-
ferts i pels beneficis
que ha deixat de
guanyar mentre ha
estat cessant. D’altra
banda, hi ha pro-
fessions, com ara la
dels cirurgians, en
què les primes han
augmentat de for-
ma espectacular.
�De quina mane-
ra es calcula el preu d’una
assegurança?
Es fa un càlcul actuarial. És a dir,
s’estudia estadísticament el nom-
bre de sinistres que hi ha en un
sector en concret i la quantitat a
indemnitzar. A aquesta xifra
d’equilibri tècnic se li afegeix la
comissió per a l’agent i les des-

peses de la companyia i es de-
dueix el rendiment financer del
pagament anticipat de la quota.
En línies generals, això ens dóna
la prima a cobrar.
�Quin galimaties. Podem
estar tranquils que no pa-
guem més del que toca.
Totalment. Pensi que les assegu-
radores estan controlades per
l’Estat. Fins i tot exigeixen als
corredors tenir una persona de-
dicada a les queixes dels clients.
A més, les asseguradores també
han d’estar assegurades i paguen

d’acord amb les pri-
mes que recapten
donant lloc a la reas-
segurança o reparti-
ment dels riscos.
�Quan vostè va
començar el pano-
rama era diferent.
Als anys 60 aquest era
un camp embrionari
al nostre país. Jo vaig
tenir la gran sort que,
quan vaig ser nome-
nat inspector, em van
destinar al Maresme,
una zona en expansió
gràcies a l’arribada
del turisme. Aquella
experiència em va

permetre prosperar dins la com-
panyia Zurich.
�Com ho feia per convèncer
els seus clients sobre la ne-
cessitat de fer-se una assegu-
rança de vida?
Els argumentava que pensessin
en la situació en què quedaria la
família en cas de la seva defunció.

A Zurich teníem una màxima
que sempre fèiem servir i que
ara pot semblar un xic masclista
però, en el fons, és ben certa:
“Encara hi ha alguna dona casa-
da que s’oposa a l’assegurança de
vida, però cap vídua”.
�Bona part de la seva trajec-
tòria professional l’ha desen-
volupat en càrrecs directius.
A mi m’hagués agradat estudiar
Dret però, en ser orfe, no vaig
poder, encara que em vaig for-
mar, entre d’altres centres, en
l’Institut d’Estudis Superiors
d’Empreses. Tot i no tenir estu-
dis universitaris, m’he preparat
bé de manera autodidacta per
assumir tasques de direcció.
�Què va aprendre de l’ex-
periència?
Que per ser un bon directiu
s’han de tenir coneixements tèc-
nics, vocació comercial, tole-
rància, molt clara la presa de
decisions i, en cas d’equivocació,
saber rectificar.
�I què és el més complicat
de tot plegat?
Prendre la decisió encertada. A
mí en la vida m’ha ajudat molt
la formació que vaig rebre de
petit a l’escola gabrielista. Em
van inculcar valors com la tole-
rància i la justícia que m’han servit
molt professionalment. He in-
tentat ser sempre just i equànim
i, quan he pres una determinació,
l’he defensada fins al final.
�Aconséllim sobre la con-
tractació d’una pòlissa. Qui-
na és la millor?
Aquella que diu que tot el que

Expert en assegurances
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no està exclòs està inclòs i no a
l’inrevès.
�Parlar amb vostè és com
fer un màster accelerat però,
a banda de la feina, tindrà
altres aficions.
M’agrada molt la música clàssica
i, tot i que no toco cap instru-

ment, m’encantaria dirigir una
orquestra simfònica, deu ser
com dirigir una empresa.
Confesso que la meva feina ha
estat vocacional i encara avui dia
m’apassiona, igual que la meva
dona que ha estat sempre al meu
costat i ara, més que mai.




