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 >>El Montcada s’ha consolidat com un dels equips amb més prestigi de la Divisió de Plata a nivell nacional

Eusebio Carrero desfà el primer equip
després de lluitar 8 anys per l’ascens

>> FUTBOL SALA. Grup B de la Divisió de Plata

ANTONIO ÚBEDA

El president del Club de Fút-
bol Sala Montcada, Eusebio
Carrero, ha donat la carta de
llibertat a tota la plantilla del
primer equip davant la manca
de recursos econòmics per a la
propera temporada. Carrero
posa fi així a vuit anys con-
secutius liderant un projecte
esportiu que ha lluitat sempre
per aspirar a convertir-se equip
de la Divisió d’Honor del
futbol sala espanyol.
Equip de mínims. Garantir
la viabilitat de l’entitat ha estat
el motiu principal que ha
obligat a descartar un projecte
esportiu ambiciós de cara a la
propera temporada.“He vol-
gut ser sincer amb la planti-
lla, sense voler enganyar
ningú”, ha comentat Carrero
a Montcada Ràdio, qui ha re-
conegut que ha aguntat fins al
final abans de prendre la difí-
cil decisió: “Estem treballant
encara per buscar l’ajuda de
patrocinadors per mirar si es
pot mantenir la categoria”.
De fet, l’hipotètic projecte
esportiu, encara sense confir-
mar, passaria per formar un
grup de jugadors joves. El re-
gidor d’Esports i president de
l’Institut Municipal d’Esports
i Lleure, Juan Parra (PSC),
està participant directament en
les negociacions amb empreses
del municipi per buscar
espònsors.
Hores d’ara els integrants de
la primera plantilla intensifi-
quen les negociacions per ju-
gar la propera temporada en
altres equips. Segons ha pogut
saber Montcada Ràdio, el

“SE M’HA ACABAT EL SOMNI DE LA DIVISIÓ D’HONOR AMB ELMONTCADA I POSO EL PUNT I FINAL A UN CICLE DE 6 ANYS”
entrevista al capità jefferson

El president pren la decisió per la manca d’ajudes i avisa que si finalment s’arriba a fer un grup a Plata ‘serà de joves’

 >> Jeff s’acomiada

ANTONIO ÚBEDA

capità Jefferson manté con-
tactes amb equips de Divisió
d’Honor i de Plata.
Per la seva banda, el tècnic
Marcello Magalhaes està estu-
diant les dues ofertes que li
han arribat per entrenar un
equip de Gijón i un altre a Ka-
zajistà, a Rússia. La resta de
jugadors (Bruno, Adilio,
Silami, Cupim i   David Mora)
encara desconeix el seu futur.
Ivan Font, Rafa Bufill i José
Rodríguez encara tenien un
any més de contracte. Preci-
sament José Rodríguez ha opi-
nat sobre la situació: “Aquest
any s’han fet les coses molt
malament, i s’ha pagat el
preu d’haver-se cremat”. La
plantilla haurà d’acordar ara
amb la directiva la liquidació
dels contractes.

-Un comiat estrany després
de sis temporades al club.S’ha acabat el somni que te-nia de pujar a Divisió d’Honoramb el Montcada, es posa elpunt i final a un cicle.
-Com expliques el que ha
passat?No ens ho esperàvem. És uncop molt dur per a tota la planti-lla. I hores d’ara encara no tenimtota la informació del que hapassat. És una notícia trista pera tots.  Ara penso en tota l’aficióque ens ha fet costat i que araes queden sense equip.
-Quins records tens de la teva
estada a Montcada?Els millors. Aquesta ciutat m’hatractat d’una forma especial,. Li

estic molt agraït al poble i a l’afició,i sobretot, a Eusebio Carrero,entre tots m’han fet sentir com acasa.-Ara toca pensar en el futur. Tens
ja ofertes?Després de la tristesa de la des-feta de l’equip, vaig tenir la bonanotícia que els clubs em trucavenper interessar-se per mi.-Et penedeixes de no haver
acceptat fa 2 anys marxar al
Xota de Divisió d’Honor?No. La meva il·lusió era continuara Montcada, i va ser quan em vaiglesionar.-Si te’n vas a un equip important
de la rodalia viuries a Montcada?No ho descarto. Aquí em sentomolt bé. LM
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La cursa popular es converteix
en la primera Milla de Montcada

MANUEL ALMAGRO

La principal novetat esportiva
de la Festa Major 2006 és la I
Milla Montcada i Reixac, una
competició atlètica que subs-
titueix la tradicional cursa po-
pular de 5.500 metres i que
pretén ampliar l’activitat a
atletes de categories inferiors.
La Milla l’organitzen l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure
(IME) i la Joventut Atlètica
Montcada (JAM) i tindrà lloc
el diumenge 4 de juny, a par-
tir de les 10h. El recorregut és
de 1.609 metres i consistirà a
donar dues voltes i mitja a la
rambla dels Països Catalans,
tot i que el trajecte per als
petits serà més reduït. El
president de l’IME i regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC),
ha dit que “hem recollit la
proposta de la JAM sobretot
per donar peu a què hi par-
ticipin més atletes” . En
aquest sentit s’ha manifestat el
president de la JAM, Joan
Abián, qui confia que el fet de
ser menys quilòmetres
“suposi un augment de
corredors”.

silvia díaz
redacció

 >>  La sortida de la cursa de Festa Major de l’any passat

INSCRIPCIONS PER INTERNET
la novetat

La inscripció a la I Milla és
gratuïta i s’haurà de fer entre el
29 de maig i el 2 de juny al
pavelló Miquel Poblet, presen-
cialment o per telèfon (935 643
300), de 17 a 20h, o bé per fax
(935 644 220) fins a l’1 de juny.
La gran novetat és que també
es podrà fer per Internet a través
de la nova pàgina web de la JAM

Nou curses. La Milla es divi-
dirà en nou proves segons les
categories. Els primers classi-
ficats de cada categoria i el
primer local masculí i femení
de cada modalitat rebran un
trofeu. A la Milla Open obtin-
dran també guardó el primer,
segon i tercer classificat, tant
masculí com femení, sense dis-
tinció de categoria. Per a la
categoria absoluta, masculina
i femenina, hi haurà un premi
en metàl·lic de 125 euros per
al primer classificat, 75 euros
per al segon i 50 euros per al
tercer arribat. Tots els partici-
pants rebran un obsequi.
A banda de la novetat de la mi-
lla, la JAM té previst or-
ganitzar una cursa de mun-
tanya d’uns 10 quilòmetres i
amb pujada al Turó de Mont-
cada. “No hi ha una data
fixada perquè ho hem
d’acabar de valorar”, ha
comentat Abián, qui conside-
ra que a la ciutat falta una
prova d’aquestes caracte-
rístiques que normalment
tenen força acceptació entre
els corredors de curses
populars.

>>TENNIS
Els més menuts gaudiran
d’una nova jornada de tennis
al carrer el 3 de juny, d’11 a
13h, davant del pavelló M.
Poblet. L’activitat l’organitza
el CT Reixac, amb el suport
de l’IME. SD

>>TIR AMB ARC
El club de Tir amb Arc Can
Piqué organitza el 3 de juny,
amb el suport de l’IME, el IV
Recorregut Urbà 3D amb
canvis a l’itineari. L’activitat
començarà a les 16h a la plaça
de l’Església i continuarà per
l’entorn del riu Ripoll. SD

>>TIR AL PLAT
La Societat de Caçadors El
Tordo participa un any més a
la Festa Major amb una nova
edició del Tir al Plat, que
tindrà lloc el 3 de juny al camp
de tir de Can Piqué. L’acti-
vitat, que rep el suport de
l’IME, començarà a les 9h. SD
>>ESCACS
El mestre internacional Artu-
ro Vidarte, de la UE Montca-
da, serà el rival a batre a les
partides simultànies d’escacs
que el club organitza el 3 de
juny (18 a 21h) al pavelló
Miquel Poblet. El dia 4 hi
haurà les partides ràpides per
a infants i adults que es faran
de 10 a 13h al pavelló. SD

Centenars de veïns de Montcada
es van aplegar el 17 de maig als
locals de l’Associació Benèfico
Instructiva (ABI) i el Casino de
Terra Nostra per veure la final
de la Champions entre el Barça i
l’Arsenal, que va acabar amb el
triomf blaugrana per 2-1.
Ambdós locals es van omplir de
gom a gom per seguir el matx
en pantalla gegant, gràcies a la
iniciativa de la Penya Bar-
celonista de Montcada, l’ABI i
el Casino de Terra Nostra.

>> FUTBOL. Final de la ‘Champions’

Els ‘culés’ vibren a l’ABI i
el Casino de Terra Nostra
sílvia alquézar
redacció

AURORA SEGURA

El capità del CD Montcada, el
davanter centre Sergio López,
ha fet història a l’entitat local.
El jugador, que porta cinc
temporades al club, va marcar
el gol número 100 amb la
samarreta montcadenca en el
matx contra el Mollet –disputat
el 7 de maig– on l’equip dirigit
per Toni Carrillo va vèncer per
0-2. El Montcada li va retre un
petit homenatge al comença-
ment del darrer matx a casa con-
tra el Ripoll, el dia 14, amb el
lliurament d’una placa a càrrec
del president, Antoni Alcalà, en
reconeixement a la seva apor-
tació ofensiva que l’ha dut a pro-
clamar-se el màxim golejador de
Preferent en les dues últimes
temporades. “Són els cinc mi-
llors anys de la meva carrera
esportiva”, ha dit el pitxitxi, qui
afirma que només ha faltat l’as-
cens a Primera Catalana, una fita
que espera aconseguir la tempo-
rada vinent.
Sergio va marcar 3 dels 5 gols
que el Montcada va fer davant
del conjunt del Ripollès, ja
descendit, en un partit sense
història. Els altres golejadors

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El capità Sergio marca el gol
100 amb el CD Montcada

sílvia alquézar
redacció

CD MONTCADA

 >> El capità Sergio rep una placa de mans del president, Antoni Alcalà

 >> Aficionats celebren la victòria del Barça al Casino de Terra Nostra

segona
El Sant Joan Atlètic va perdre
al camp del Palautordera per
1-0 en el darrer matx de lliga,
disputat el 14 de maig. En la
jornada anterior, els montca-
dencs, dirigits per Víctor Or-
tega, van vèncer el Mollet B
per 4-0. El Sant Joan ocupa
la cinquena posició amb 58
punts. SA

van ser Mario i Alberto Bue-
no. El tècnic segueix donant
minuts a jugadors juvenils.
L’objectiu en els dos partits que
resten de lliga –al camp del Sant
Cugat i a casa contra el Sants–
“és acabar guanyant i millorar
la classificació”, ha indicat Ca-
rrillo. El Montcada es troba a
la sisena posició del Grup Pri-
mer de Preferent amb 50 punts.

D’altra banda, el Reial Club Es-
portiu Espanyol i l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME)
van regalar entrades per veure a
l’estadi olímpic Lluís Companys
el darrer matx de lliga entre el
club blanciblau i la Reial Societat.
L’IME va repartir més de 800
tiquets, que es van esgotar en
només dos dies. L’afició mont-
cadenca va viure en directe el
final agònic d’un partit en què
l’Espanyol va aconseguir la
permanència a Primera Divisió
amb un gol de  Corominas al
minut 91.

>>ACTES DE FESTA MAJOR

jamontcada.com o bé l’adreça
adreça, codi postal, telèfon i
nom del club a què pertanyen.
El mateix dia de la cursa es
podran fer inscripcions al
pavelló, de 8.30 a 9h. La web
de la JAM, dissenyada per Eric
Teruel, inclou la història del club
i informació sobre curses, entre
d’altres seccions. SA
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El Valentine acaba a la vuitena
posició amb 16 victòries

sílvia alquézar
redacció

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

El Valentine masculí s’ha clas-
sificat a la vuitena posició del
Grup C de la Lliga EBA amb
16 victòries i 14 derrotes, en el
campionat més competitiu de la
història de la categoria. El con-
junt local, dirigit per César
Saura, va tenir opcions de que-
dar entre els tres primers i ju-
gar la fase final fins a la penúlti-
ma jornada. En el darrer matx,
jugat el 6 de maig, l’equip va
perdre per 81-68 contra el Gra-
nollers, que juntament amb el
Prat i el Muro de Mallorca ju-
garan l’eliminatòria prèvia al
Campionat d’Espanya.
Valoracions. “Hem d’estarcontents perquè hem tingutpossibilitats d’estar entre elsmillors fins al final”, ha dit el
president, Pere Oliva, qui ha
lloat el treball de la plantilla. Per  >> Dani Pérez (5) ha estat un dels primers jugadors renovats

SÍLVIA ALQUÉZAR

El club local fa un balanç positiu tot i no classificar-se per a la fase final

El Valentine femení no sabrà
fins a l’última jornada, que es
jugarà el 20 de maig, si pot elu-
dir la promoció de descens de
Primera Catalana. El conjunt
local necessita una victòria
davant del Sant Adrià, el líder
del Grup Segon, a la pista
coberta (19h). En el cas d’una
derrota, el Montcada es benefi-
ciaria d’una ensopegada dels
Lluïsos de Gràcia o l’Asisa, que
ara es troben empatats a 41
punts. El Valentine en té 42,
però en un suposat triple empat

>> BÀSQUET FEMENÍ. Grup Segon de Primera Catalana

El Montcada es jugarà eludir la
fase de descens a l’últim matx
sílvia alquézar
redacció

la seva banda, l’entrenador tam-
bé ha fet un balanç positiu en el
primer any del projecte de re-
novació i rejoveniment del con-
junt local. La directiva lamenta
que no es poguessin tancar
alguns fitxatges importants a
principi de temporada i que la
substitució del base Maiol Cis-
teró per Xavi Ventura no hagi
estat possible a causa de la greu
lesió al genoll que l’ha impedit
debutar amb la samarreta mont-
cadenca.
El tècnic, que continuarà a la
banqueta local, ha avançat que
seguirà apostant pel bàsquet físic
i ràpid amb una defensa més
agressiva. “Volem reforçaralgunes posicions on aquestatemporada hem tingut mésproblemes”, ha indicat Saura,
qui ha iniciat una ronda d’entre-
vistes amb els jugadors per par-
lar de la seva continuïtat o no a
la plantilla.

L’exaler d’ACB reconvertit
en pivot al Valentine, Dani
Pérez,  vol acabar la seva
carrera esportiva a Mont-
cada. Això vol dir que conti-
nuarà la temporada vinent
al conjunt montcadenc. El
jugador ha donat el vist-i-
plau a la renovació després
de saber que el tècnic, Cé-
sar Saura, segueix al cap-
davant de la plantilla.Els
altres dos jugadors que han
renovat fins ara  amb el CB
Montcada són el base Lluís
Curto i l’aler Raúl Ortega.
El segon entrenador, Enric
Sabanès, també segueix
en la disciplina de la planti-
lla. La directiva està en
negociacions amb la resta
d’efectius sobre la seva
continuïtat en l’equip. El
club montcadenc té previst
fitxar per a la campanya
vinent un base i un pivot. SA

renovacions

 >> El Valentine femení s’ho jugarà tot al darrer matx de lliga

LAURA GRAU

a l’última jornada seria el més
perjudicat perquè té la mitjana
de cistelles en contra respecte els
dos rivals.
La il·lusió. El Valentine depèn
d’ell mateix per aconseguir la
permanència, tot i que la plan-
tilla és conscient que serà molt
complicat perquè a l’últim partit
de la lliga regular ha de rebre el
primer classificat. “És el millorequip de la categoria i neces-sita els punts per assegurar-seel passi a la fase d’ascens”, ha
dit el tècnic, Marc Fabregat, qui
ha indicat que  les seves opcions

de victòria passen per una bona
defensa i un plus de
concentració. Les montca-
denques esperen poder repetir
el bon joc de l’últim matx a la
pista del Ronda, que lluita per
no baixar, on el Montcada va
guanyar per 42-61.
Pel que fa als dos rivals directes,
el Lluïsos ha de rebre el Draft
Gramenet, que també es jugarà
la classificació per a la fase
d’ascens. Per la seva banda,
l’Asisa s’enfrontarà a la seva pis-
ta contra el Malgrat, en una
situació còmode ja sense cap
objectiu en joc.



352a quinzena
maig 2006esports

 >> La Salle ISTE ha salvat la categoria al darrer matx

>> HANDBOL. Partit ajornat contra el Sant Esteve

La Salle ISTE femení manté la
categoria de Primera Catalana
sílvia alquézar
redacció

La Salle ISTE femení ha salvat
la categoria de Primera Catala-
na en el matx ajornat contra el
Sant Esteve Sesrovires, que es va
disputar a la pista del conjunt
del Vallès Oriental el 14 de maig.
Les montcadenques, dirigides per
Josep Quirós, van fer el millor
partit de la temporada en im-
posar-se al rival, que també
necessitava el triomf per man-
tenir-se a Primera, per 24-35.
Conflicte. L’enfrontament,
que s’havia ajornat fins a tres ve-
gades a petició del rival, posa fi
a una polèmica on el Sant Este-
ve ha comptat sempre amb el
suport de la Federació Catala-
na. El club local va fer públic el
seu malestar i fins i tot es va arri-
bar a plantejar no jugar el matx
malgrat perdre la categoria.
“L’esport ha fet justícia. Estic
content perquè l’equip va
sortir molt concentrat i no va
donar cap opció al Sant
Esteve”, ha dit l’entrenador,
qui ha lloat el nivell de joc de la
plantilla en els últims quatre
partits. El tècnic s’ha replantejat

LAURA GRAU

La Marxa a peu torna a ser un èxit
La vintidosena edició de la Marxa a Peu a Montserrat ha complert
les expectatives de cada any amb 493 participants, dels quals 428
van  arribar fins al monestir de Montserrat. La caminada, que va
tenir lloc el 6 i 7 de maig, va començar a l’escola La Salle, va
continuar pel carrer Major i va passar pel carrer Quarters –a la foto–
per dirigir-se cap a Collserola a través dels barris de la Font Pudenta
i Terra Nostra. El president del Centre Excursionista de Montcada
‘El Cim’, Alfred Canals, ha fet una valoració molt positiva “perquè
es va desenvolupar sense problemes”. Enguany, cal destacar que
ha estat la primera vegada que s’ha arribat més agrupat a
Montserrat, ja que la pujada es va fer en només una hora a
diferència d’altres anys en què se n’ha trigat un mínim de dues.
Entre els caminadors hi havia 7 ciutadans francesos, que es des-
placen des del país veí per participar a la marxa, i 8 persones de
Taiwan domiciliades a Barcelona. SA

masculí
La Salle masculí va guanyar a
la pista del Barberà per 28-29
en la tercera jornada de la Copa
Catalana. Aquest és el primer
triomf a la competició del con-
junt dirigit per Jaume Puig, que
ha aprofitat el torneig per do-
nar minuts a tots els jugadors
de la plantilla, sobretot als més
joves. En la jornada anterior, La
Salle va perdre per 27-28 con-
tra La Roca.SA

la possibilitat de continuar a la
banqueta de La Salle. Quirós,
que porta tres temporades, creu
que l’experiència de fer dos
equips femenins sèniors ha estat
positiva perquè ha permès do-
nar minuts a les jugadores més
joves. No obstant això, l’entre-
nador opina que seria preferi-
ble fer un únic equip amb “els
efectius que han donat la cara
durant tota la temporada a
ambdós conjunts”.

PILAR ABIÁN
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més en 2 minuts

EF MONTCADA.
FUTBOL> Segona

L’equip baixa
a Segona
El CB Montcada B no ha pogutmantenir-se a Primera Catalanaen el seu primer any a la catego-ria. En una temporada forçacomplicada per on han passattres entrenadors, els montca-dencs han tingut opcions d’evi-tar el descens directe fins al fi-nal. En l’últim matx van caurederrotats a la pista del Súria per81-62, mentre que el Llinars, elrival directe, va vèncer elMollet, el líder, per 65-61.El club ha lamentat la pèrduade la categoria i ha lloatsobretot el bon paper de l’equipsots-21 dirigit per IsmaelSistrach –a la foto– que hacompaginat la seva competicióamb la lliga de Primera Catala-na. Els joves han donat la cara,

CB MONTCADA B. BÀSQUET> Primera Catalana

El conjunt femeníacaba al sisè llocL’equip femení de l’EF Mont-cada ha acabat la competició delliga a la sisena posició del GrupSegon de Segona Divisió amb 34punts, els mateixos que l’Es-panyol. El conjunt local ha gua-nyat 9 partits, n’ha emptat 7 in’ha perdut 8. El bloc dirigit perJesús Mateo ha marcat un totalde 63 gols i n’ha encaixat 60. SA

classificacions
FUTBOL SALA

Primera B. Grup 1
Jornada 29
GrundigB-Envacolor 2-3
Equip Pj. Pt.1 Metacom 29 67
2 Figueres 29 60
3 Manlleu 29 58
16 Grundig B 29 18
Primera Terr. Grup 2
Jornada 29
Polinyà-C. Cuiàs 6-3
Equip Pj. Pt.1 Català 28 58
2 Olímpic 29 57
3 Llinars 28 55
10 Can Cuiàs 29 37
BÀSQUET
Lliga EBA. Grup C
Jornada 30
Granollers-Valent. 81-68
Equip Pj. Pt.1 Grupotel 30 53
2 Prat 30 51
3 Granollers 30 49
8 Valentine 30 46
1a Catalana. Grup 1
Jornades 29 i 30
Mont. B-Artés 78-70
Súria-MontcadaB 81-62
Equip Pj. Pt.1 S. Terrassa 30 53
2 Mollet 30 52
3 Garriga 30 51
15 Montc. B 30 37
Ct. Territorial. Grup 5
Jornades 28 i 29
Pompeia-Elvira 76-52
Elvira-Brafa 58-43
Equip Pj. Pt.1 St. Gabriel 28 50
2 SESE 27 49
3 Gràcia 27 49
7 Elvira 27 43
1a Catalana Fem. Grup 2
Jornades 28 i 29
Valent.-Draft 50-71
Ronda-Valentine 42-61
Equip Pj. Pt.1 St. Adrià 29 52
2 SESE 29 51
3 Banyoles 29 51
9 Valentine 29 42
3a Catalana Fem. Grup 4
Jornades 28 i 29
Elvira A-Roda 61-26
St. Jordi-Elvira A 49-52
Equip Pj. Pt.1 Disseny 29 58
2 Elvira A 29 52

3 St. Celoni 29 51
4 La Garriga 29 49
Ct. català B Fem. Grup 1
Jornades 28 i 29
St.Joan-El Social29-52
Elvira B-Calella65-39
Gaudí-St. Joan 40-36
El Social-Elvira B38-33
Equip Pj. Pt.1 CIC 27 53
2 El Social 27 52
3 St. Ramon 27 50
5 Elvira B 25 43
15 C.St. Joan 26 30
FUTBOL
Preferent. Grup 1
Jornades 31 i 32
Mollet-Montcada 0-2
Montcada-Ripoll 5-0
Equip Pj. Pt.1 Caprabo 32 67
2 Taradell 32 62
3 L’Escala 32 59
6 Montcada 32 50
2a Regional. Grup 9
Jornades 31 i 32
St. Joan-Molletense 4-0
Palautord.-St. Joan 1-0
Equip Pj. Pt.1 Molletense 32 73
2 Lloreda 32 69
3 Vilanova 32 68
5 Sant Joan 32 58
3a Regional. Grup 17
Jornades 25 i 26
Sta Maria-Pujadas 1-1
H.Extremeño-Maria 2-0
Equip Pj. Pt.1 Santa Maria 24 56
2 Pujadas 24 52
3 Sarrià 24 46
4 Càstic 24 44
HANDBOL
Copa Catalana masculí
Jornades 2 i 3
SalleA-La Roca 27-28
Barberà-SalleA 28-29
Equip Pj. Pt.1 St. Esteve 3 5
2 La Roca 3 5
3 Salle A 3 2
4 Barberà 3 0
Copa Catalana femení
Jornada 3
SalleA-St. Quirze 24-20
Equip Pj. Pt.1 Franqueses 3 6
2 Gavà 3 4
3 La Salle 3 2
4 Sant Quirze 3 0

UE SANTA MARIA.
FUTBOL> Tercera
Celebració de l’ascensLa UE Santa Maria celebraràl’ascens a Segona amb un partitamistòs contra el Pajaril el 21de maig a les 12h al camp de laFerreria. La directiva també hapreparat una sardinada popular.L’equip ha tancat la lliga ambuna derrota per 2-0 contral’Hogar Extremeño. SA

GRUNDIG B.
FUTBOL SALA> 1a B

CB ELVIRA CUYÀS
BÀSQUET> Territorials

Derrota a casaEl Grundig B va perdre eldarrer partit contra l’Envacolorper 2-3. El conjunt local jugaràl’últim matx de lliga contral’Empuriabrava. L’equip estroba a la darrera posició delGrup Primer de Primera Esta-tal B amb 18 punts. SA

El femení A, segonEl sènior femení A del CBElvira Cuyàs és segon del GrupQuart de Tercera Catalana amb52 punts. Les montcadenqueshan guanyat els darrers dospartits: contra el Roda per 61-26 i davant del Sant Jordi per49-52.   SA

SÍLVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

>> WU-SHU. Campionat d’Espanya

Emilio Guirado es proclama
campió estatal en combat

sílvia alquézar
redacció

El montcadenc EmilioGuirado, del Club l’AlzinaSports de Terra Nostra, s’haproclamat campió d’Espanyade wu-shu en la modalitat decombat a la categoria de menysde 70 quilos. El lluitador localtambé ha aconseguit la meda-lla de bronze a l’especialitat demà buida en formes. El torneiges va disputar els dies 13 i 14de maig a Madrid. Els guar-dons permetran a Guirado par-ticipar al Campionat Interna-cional d’Ourense el 17 i 18 dejuny, que comptarà amb l’assis-tència de les seleccions xinesa,francesa, portuguesa i italiana.
Prestigi. Aquesta és la quartavegada que l’esportista localpuja al més alt del podi altorneig estatal. “Tenia possi-
bilitats. L’any passat vaig
quedar tercer i enguany op-
tava al màxim”, ha manifestatGuirado, qui s’ha convertit enun dels noms propis del wu-shu estatal. El jove de la Ribera,

>>ESCACS. Playoff a Segona Divisió

El conjunt Preferent de la UnióEscacs Montcada no podrà ferrealitat aquesta temporada elsommi de pujar a Segona Divi-sió. El conjunt B de l’entitat vacaure eliminat a la segona ron-da de la fase d’ascens en perdrecontra l’Ideal Clavé A per 3’5 a6’5, que es va disputar al pavellóMiquel Poblet el 14 de maig. Ala primera, els montcadencs van

sílvia alquézar
redacció

 >> Emilio Guirado fent una forma tradicional sud, de l’estil Hung Gar

guanyant 4 dels últims 8 matxsi mantenint viva així  l’esperan-ça de la salvació. Per la seva ban-da, la directiva ha reconegut  que
“el plantejament inicial no va
ser el millor”, ha dit el gerent

César Monfort, qui ha reiteratque l’aposta més encertada delclub ha estat la del conjunt sots-21 “que ha demostrat estar
capacitat per jugar a Segona
Catalana l’any vinent”. SA

de 31 anys, és l’entrenador delclub de Terra Nostra, quecompta amb 16 infants i 16adults i que han fet un bonpaper als seus respectius cam-pionats de Catalunya. En l’es-tatal absolut, l’Alzina Sportnomés ha pogut comptar amb

la participació de Guirado per-què els altres aspirants a meda-lla –Òscar Cendón i Ivan Mu-ñoz– estan lesionats. Guiradova aconseguir la medalla d’oral torneig català en les moda-litats de tradicional sud i decombat.

El Montcada B queda
eliminat en segona ronda

 >> Jugadors de l’equip Montcada B durant una partida

superar l’Igualada per 2’5 a 7’5en un partit de clara superio-ritat local. “Estem satisfets
perquè han fet una excel·lent
temporada, tot i que no s’hagi
pujat”, ha dit el president,Jaume Izquierdo.D’altra banda, el local RaúlGonzález va guanyar el dia 7 laDiada d’Escacs de CCOO. Elstambé montcadencs ArturoVidarte i Joaquim Martín van sersegon i tretzè, respectivament.

ALZINA SPORTS

UE MONTCADA

CEB CAN SANT JOAN
BÀSQUET> TerritorialsEl derbi local, el dia 20El pavelló Miquel Pobletacollirà el 20 de maig a les 10.30hel derbi local entre el CB ElviraCuyàs B i el CEB Can SantJoan, un matx ajornat correspo-nent a la vintinovena jornada delliga. SA

AE CAN CUYÀS
FUTBOL SALA> 1a Divisió
Ensopegada a PolinyàL’AE Can Cuyàs va perdre eldarrer partit de lliga a la pistadel Polinyà per 6-3. Els mont-cadencs tancaran el campionatamb el matx contra el SantCebrià a la pista coberta delbarri. SA
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 >> La Volta al Vallès ja ha acabat altres anys a Montcada i Reixac

>> CICLISME. Volta al Vallès

L’arribada de l’última etapa
coincidirà amb la Festa Major

sílvia alquézar
redacció

La Volta al Vallès, adreçada a
corredors cadets, tindrà lloc els
dies 27 i 28 de maig i 3 i 4 de
juny. La primera etapa, amb sor-
tida i arribada a Parets, és una
contrarrellotge individual de 4
quilòmetres. La segona és una
prova en línia que sortirà i acaba-
rà a Parets de 56 quilòmetres.
El dia 4 tindrà lloc la quarta eta-
pa, una contrarrellotge per
equips que començarà davant

MANUEL ALMAGRO

>> CICLOTURISME. Bicicletada popular pel Besòs

Un centenar de veïns
arriba en bici fins al mar

Un centenar de montcadencs de
totes les edats va participar el 7
de maig a la quarta edició de la
bicicletada popular pel riu
Besòs, organitzada per la Di-
putació de Barcelona en col·la-
boració amb els diversos ajunta-
ments per on passa la prova
com el de Montcada i Reixac.
El recorregut, de 24 quilòme-
tres, va començar al Parc Firal
de Granollers i va finalitzar a la
desembocadura, a Sant Adrià.
Els participants locals, entre els
quals hi havia l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), es van in-

pilar abián
montcada

PILAR ABIÁN

 >> Els ciclistes locals es van incorporar a l’alçada del pont de la Roca

corporar a la marxa a l’alçada
del pont de la carretera de la
Roca. La bicicletada, que va
comptar amb l’assistència d’un
miler de ciclistes, va cloure amb
una festa amb botifarrada i mú-
sica en directe al Parc del Lito-
ral de Sant Adrià. L’objectiu de
la iniciativa era promoure la
pràctica de l’esport en un espai
natural, atractiu i de qualitat
amb l’aigua com a protagonis-
ta. La sortida també va comptar
amb el suport de la Federació
Catalana de Ciclisme, que va
donar informació sobre la me-
cànica i les reparacions més co-
munes d’una bicicleta.

èxits locals
El CC Montcada –patrocinat
per Saunier Duval i l’empresa
local Construcciones Alcaraz–
ha aconseguit els primers
èxits importants de la tem-
porada. El corredor Ibon Zu-
gasti s’ha proclamat campió
de Catalunya en ruta en la
categoria elit, mentre que
Aleix Fàbregas ha guanyat en
sot-23 i sot-21. La prova es
va disputar el 13 i 14 de maig
a Palafrugell. D’altra banda,
Fàbregas també ha obtingut
el títol de campió provincial de
Girona en la cursa de la Sel-
va, que va tenir lloc els dies 6
i 7. A més, Pep Murlà va ser
el millor sot-23 i Aleix Fàbre-
gas el primer classificat en sot-
21. El director d’equip, Josep
M. Tàpies, s’ha mostrat
satisfet pels resultats. SA

 >> Aleix Fàbregas

CC MONTCADA

del pavelló Miquel Poblet i fina-
litzarà a Montornès després de
56 quilòmetres. L’última prova
–de 60 quilòmetres– serà diu-
menge amb sortida de Parets i
arribada a Montcada, davant de
l’equipament del Pla d’en Coll.
Enguany hi participen un total
de 12 equips. D’altra banda,
coincidint amb la primera  i se-
gona etapes de la Volta al Vallès
es disputarà el Segon Cam-
pionat de Catalunya de
Ciclisme per a cecs.
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>> GIMNÀSTICA

El conjunt infantil A del
Club Gimnàstica La Unió
de Mas Rampinyo parti-
ciparà a la final del Cam-
pionat de Catalunya de
gimnàstica rítmica, que
tindrà lloc el 20 de maig a
Figueres, després de clas-
sificar-se en tercer lloc (en
la modalitat de pilota) a
la Territorial, que es va

celebrar el 7 de maig a
Castelldefels. D’altra ban-
da, la gimnasta del club
Andrea Mayor va dispu-
tar la final de Catalunya
individual en la modalitat
de cèrcol, el passat 13 de
maig, també a Castellde-
fels, on va quedar en sete-
na posició sobre una tren-
tena de participants. SD

>> JOCS ESCOLARS. Fi de curs

La festa de cloenda es farà el 27
de maig al Parc de les Aigües

La Cloenda dels Jocs Esco-
lars (27 de maig) tornarà a
ser el punt de reunió de tots
els centres escolars i clubs
locals que han participant
en la lliga escolar aquesta
temporada. El programa
previst, organitzat per
l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME) i
el Consell de l’Esport Es-
colar de Montcada
(CDEM), és similar al de
l’edició anterior.
Tots els participants es tro-
baran a la plaça Joanot
Martorell a les 9h. Des
d’allí desfilaran en un ordre
assignat per sorteig fins al
Parc de les Aigües. El pri-
mer acte de la jornada serà
el lliurament de premis als
millor classificats (10.10h),
a càrrec de les autoritats
municipals i del CDEM.
Acte seguit començaran les
activitats lúdiques, per a
totes les edats. La festa
finalitzarà amb un dinar de
germanor en el mateix parc.
Les AMPA o clubs que vul-
guin assistir al dinar ho han
de comunicar prèviament
a l’IME, al telèfon 935 650
999.
Els centres i clubs que par-
ticiparan en la jornada se-
ran: El Viver, Turó, Mitja
Costa, Font Freda, Elvira
Cuyàs, Reixac, La Salle, Sa-
grat Cor, La Ribera, La

silvia díaz
redacció

Dos podis locals
a la final catalana

La nedadora benjamí Mi-
reia Prats, en 25 metres
braça, i la infantil Marta
Sánchez, en 100 metres
braça, van ser 2a i 3a a la
final de Catalunya de
Natació Escolar, que es va
celebrar el 13 de maig a
Igualada. Els altres quatre
participants de l’Escola de

>> NATACIÓ

SILVIA DÍAZ

Ferreria, Montserrat Mi-
ró, CH La Salle, AE Can
Cuiàs, Grundig Mobile,
CB Montcada, CB Elvira
Cuyàs, UE Montcada,
Club Gimnàstic La Unió,
Escola de Natació i Joven-
tut Atlètica Montcada.
Secundària. D’altra
banda, tot està a punt per
celebrar el pròxim 20 de
maig la Segona Trobada
d’Esport de Secundària,
organitzada pel CDEM,
amb el suport de l’IME i
de les AMPA dels centres
participants a les diferents
competicions. De 9 a 15h,
les instal·lacions de l’IES
Montserrat Miró i el
col·legi La Salle acolliran

 >> Els col·legis han celebrat durant maig la seva festa. A la foto, futbol sala al Font Freda

La Unió infantil,
a la final catalana

Vuit centres educatius participaran en la Trobada de Secundària del 20 de maig Natació de Montcada van
ser: Clara Romero, 5a en
25 metres braça benjamí;
Lester Escrigas, 6è en 50
metres papallona aleví;
Ana Suárez, 4a en 100 me-
tres esquena i 5a en 100
metres lliures infantil; i
Jaume Jiménez, 10è en 100
metres lliures infantil. SD

El regidor d’Esports visita lesinstal·lacions de la Xina preolímpica
El president de l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), va viatjar a la Xina del
8 al 14 de maig amb altres regidors de
la província per conèixer les instal·lacions
esportives que s’estan construint amb
motiu de la celebració dels Jocs
Olímpics 2008. Parra va visitar l’estadi
de futbol i el Qi Zhong Stadium de
Shangai, els exteriors de l’Estadi Olímpic
de Beijing i diverses exposicions. El re-
gidor d’Esports ha destacat que “a la
Xina faran uns Jocs Olímpics espec-
taculars, estan fent servir últimes tec-
nologies i dissenys arquitectònics
impressionants”. El viatge l’organitza-
va la Diputació de Barcelona, en el marc
de les visites que organitza anualment
per conèixer les activitats i instal·lacions
esportives de ciutats d’altres països. Pa-
rra ha explicat que la Xina va convidar la
delegació catalana perquè els Jocs
Olímpics de Barcelona s’han pres com
a referent. SD

partits de l’oferta esporti-
va que es pot practicar a
Montcada: futbol sala,
bàsquet, handbol, korfbal
i voleibol. Els partits dura-
ran 40 minuts, amb dues
parts de vint minuts. Les es-
coles, instituts i clubs que
participaran a la Trobada
són: Montserrat Miró, La
Salle, La Ferreria, La Ribe-
ra, Sagrat Cor, Turó, El
Viver i AE Can Cuiàs.
Festa al Reixac. Va-
rietat d’esports, tallers, ball,
pallassos, entre d’altres
activitats, configuren el
programa d’actes de la festa
del CEIP Reixac, que se
celebrarà el 20 de maig.
La jornada començarà amb

curses, a les 9.30h. Fins al
migdia hi haurà partits de
futbol sala de totes les
categories que hi ha a
l’escola, als que estan con-
vidats antics alumnes del cen-
tre i altres clubs i escoles
locals. A més dels partits, al
llarg del matí també hi haurà
una gimcana, tallers, escacs,
titelles, pallassos i inflables.
Les primeres hores de la tar-
da seran per al bàsquet, amb
el Turó com a equip convi-
dat. Abans dels partits de pa-
res i mares de futbol i
bàsquet hi haurà una xo-
colatada. El fi de festa serà
un sorteig de material
esportiu, una samba i
l’actuació dels Diables de
Can Sant Joan.

en 2 minuts...
�

Territorial per equips d’escacs�

Marató de spinning a l’Aqua

L’equip escolar de la UE Montcada va participar,
els dies 6 i 7 de maig, en  el Campionat Territorial
d’Escacs que es va celebrar a Santa Susanna (Ma-
resme). El torneig es va dividir en quatre categories
i el conjunt local va participar en la sots-12, quedant
en sisena posició, amb 7 punts, sobre 10 partici-
pants. L’equip el formaven els dos primers taulers,
Jaume Teixidó i Albert García, i Alejandro Cas-
tro, Carla Aguilera i Joel Iglesias. SD

El complex Montcada Aqua organitza una sessió
de 12 hores de spinning el 23 de maig. L’activitat
tindrà lloc de 9.30 a 21.30h i es dividirà en sis
blocs de dues hores cadascun. Els participants es
poden apuntar a tots els torns que vulguin, amb
la condició que almenys han de fer una hora de
sessió i que en cada grup ha d’haver almenys 10
persones. Les inscripcions es poden fer a la
recepció de Montcada Aqua. D’altra banda, l’11
de maig, el complex va organitzar una jornada
per provar una nova activitat, el circuit training,
que consisteix en córrer i fer exercicis de força,
resistència, estiraments i relaxació. SD

Inscripcions
obertes

Les inscripcions per als cur-
sos de dansa oriental,
country i tai-txi d’estiu es-
tan obertes fins al 8 de juny
a les oficines de l’IME, de
dilluns a dijous, de 9 a 13h
i de 17 a 19h. El taller de
dansa oriental té un preu
de 10 euros i es farà els di-
marts i dijous, del 27 de
juny al 20 de juliol. El curs
d’iniciació al tai-txi tindrà
lloc del 26 de juny al 19 de
juliol, els dilluns i dime-
cres, al preu de 10 euros.
El curs de country tornarà
a oferir els nivell d’inicia-
ció i avançat, del 10 al 19
de juliol. Per als novells, el
preu serà de 4 euros i les
classes es faran dilluns i
dimecres. El curs avançat
costarà 5 euros i es farà
dilluns i dimecres. SD

>> ESTIU 2006

LA UNIÓ

 >> Una actuació del conjunt que anirà a la final

 >> Parra i altres membres de la delegació

IME
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actualitatdels clubs

El cadet i el júnior, a la Final a QuatreEls equips júnior A i cadet A del CB Montcada s’hanclassificat a la Final a Quatre de les seves categories(nivell Preferent B) i totes dues competicions tindranlloc els dies 20 i 21 de maig. La final cadet se celebraràal pavelló Miquel Poblet de Montcada. Elcampionat començarà a les 18h i la final serà el 21 demaig, també a les 18h, mentre que el partit per altercer i quart lloc serà a les 16.30h. El cadet A delCB Montcada, organitzador de l’acte, s’ha classificatsegon del seu grup i el primer partit el jugarà contrael primer de l’altre grup de la categoria, el Mataró.L’altre partit enfrontarà el Cornellà i el SantAndreu. Pel que fa al júnior, la Final a Quatre esdisputarà també el 20 i 21 de maig, a Olesa deMontserrat. Els participants seran el CB Montcada,Finques Olesa, L’Hospitalet i Sant Gabriel (Barce-lona). El gerent del club, César Monfort, ha destacatla importància d’aquest fet per al CB Montcada i haexplicat que “és el primer cop que es classifiquen
dos equips per a la Final a Quatre, això és èxit,
que crec merescut per tota la feina que hem fet al
llarg de l’any”. L’entrenador del cadet és JordiSistrachs i el del júnior, Jaume Berenguer. D’altrabanda, també està previst que el CB Montcadaorganitzi la final del Campionat de Catalunya Sots-21, el 4 de juny, i en principi, al pavelló MiquelPoblet. Abans de la final, el Sots-21 del CB Montcadahaurà de passar dues eliminatòries (21 i 28 de maig).Si l’equip d’Isamel Sistrachs guanya tots dos partits,disputarà la Final a Quatre. SD

CB MONTCADA. BÀSQUET> C. Catalunya

FUTBOL> Derbi juvenil
El Montcada guanya el segon derbiEl juvenil B de l’EF Montcada va guanyar a casa eljuvenil de la UE Santa Maria (5-2) el 6 de maig, en elsegon derbi de la temporada. El primer (14 de gener)també el van guanyar els vermells, per 2 a 1. Al darrerderbi, el Santa Maria va començar marcant i es va atornar a avançar en l’1 a 2. A partir del 2 a 2, el partites va posar de cara al Montcada. Tots dos equips ju-guen al grup 29 de Segona Divisió i finalitzaran la tem-porada el 28 de maig, com també ho faran els altresequips de l’escola que juguen a aquesta categoria: aleví,infantil i cadet B. El club està enllestint els preparatiusper celebrar el primer torneig de l’entitat, previst peral 10 i 11 de juny. SD

 >> El derbi juvenil es va jugar al camp de la Font Freda

SILVIA DÍAZ

 >> Els júniors i cadets que participaran al Campionat

SILVIA DÍAZ

Un centenar d’infants en la trobadaEl club Shi Khan organitza el 21 de maig una jorna-da de karate, de caire lúdic i festiu, al gimnàs muni-cipal (Zona Esportiva Centre), a les 12h. A la trobadahi prendrà part un centenar d’esportistes de 3 a 12anys de l’entitat local, del CEIP El Viver i duesescoles de Martorelles i Parets. El Shi Khan comptaamb la col·laboració dels clubs barcelonis AS Putxeti Ciutat Meridiana en l’organització d’aquest acte.La trobada pretén que els infants, i també els pares,gaudeixin d’una manera més planera amb l’esportque practiquen durant tot l’any. SD

KARATE> Jornada festiva

mésen 2 minuts
CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET>
El Sots-21, líder de grupL’equip de Jordi Rodríguez va acabar primer la tem-porada, el 14 de maig, i s’ha classificat per a les fasesterritorials, que comencen el 27 de maig. Aquesta eta-pa és un pas previ a la Final Territorial (6 de juny) iper a la Final de Catalunya del nivell A-1. El presidentdel club, Jordi Álvarez, s’ha mostrat molt satisfet dela fita dels joves i considera que “arribar líders del
nivell A-1 demostra el bon joc que hem fet durant
la temporada”. D’altra banda, el CEB Can Sant Joancelebrarà el 20 de maig la festa de cloenda amb partitsamb equips convidats, que es combinaran amb els delliga. El programa l’obriran l’infantil i el cadet delCEB Can Sant Joan en partits de lliga contra el CBVic. A la tarda hi haurà els partits amb equips convi-dats: infantil contra l’AESC Ramon Llull (16h), cadetdavant el Sagrada Família (17.30h) i la cloenda la posa-ran el sots-21 masculí contra el Lima Horta (Prefe-rent). SD

El cadet A participa a la final catalana
El cadet A del Grundig Mobile va caure derrotat da-vant el Barça (7-0) en el primer partit de la Final deCatalunya cadet, que es va disputar el 13 i 14 de maig aSanta Coloma. La final la van guanyar els blaugrana per14 a 2 davant el Marfil Santa Coloma. L’Escola PiaSabadell també va participar al Campionat. D’altra ban-da, l’aleví del Grundig va disputar el 6 de maig un delspartits més importants de la temporada, davant el líder,el Barça. El resultat va ser 3-6. Tots els equips estandisputant actualment la Copa Federació. SD

GRUNDIG MOBILE. FUTBOL SALA>

 >> Ruiz (esquerra) i  Sánchez, preseleccionats miniles classificacions
FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE
Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Final
Equip Partits Pt.1 Les Corts 20 58
2 Grundig 20 51
3 CF Sagarra 20 44
4 FS Manresa 20 40
Copa Federació. Jornades 1 i 2
Grundig d.
Manresa-Grundig 3-7
Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jor-
nades 26 i 27
Grundig-Barça 3-6
Raval-Grundig 7-4
Equip Partits Pt.1 FC Barcelona 25 68
2 AVV Pomar 24 64
3 Grundig 25 60
4 EF Raval 25 58
Copa Federació. Jornada 1
Manresa-Grundig 3-7
Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 FC Barcelona 25 75
2 Les Corts Ubae 25 58
3 FS Garcia 24 56
11 Grundig 26 18
Copa Federació. Jornada 1
Sant Andreu-Grundig 5-4
Cadet A. Primera Divisió. Grup
1. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 FS Garcia 26 69
2 Grundig 25 60
3 Les Corts Ubae 25 52
4 FS Canet 26 50
Campionat de Catalunya
FC Barcelona-Grundig 7-0
Cadet B. Segona Divisió. Grup
2. Jornada 27
Grundig-Mollet 7-2
Equip Partits Pt.1 Epic Casino 23 64
2 CN Sabadell 23 57
3 Grundig 22 52
4 Vall de Tenes 23 49
Copa Federació. Jornada 1
Grundig-Olimaja 4-2
Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Final de lliga
Equip Partits Pt.1 FC Barcelona 26 64

2 FS Martorell 26 62
3 Les Corts Ubae 26 55
8 Grundig 26 33
Copa Federació. Jornada 1
E. Pia Sabadell-Grundig 1-1
EF MONTCADA
Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornada 27
Coloso-EF Montcada 1-3
Equip Partits Pt.1 FS Montsant 27 79
2 Salesians 26 63
3 Maristes Sants 26 61
13 EF Montcada 27 17
Juvenil. Segona Divisió B. Grup
2. Final de lliga
EF Montcada-Rubí  4-5
Granollers-EF Montcada 4-2
Equip Partits Pt1 Vall de Tenes 23 57
2 Santa Perpètua 23 53
3 EP Granollers 23 48
7 EF Montcada 23 33

BÀSQUET

CB MONTCADA
Premini mas. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 2. Jornades 15 i 16
CB Vic- CB Montcada39-40
St Josep-CB Montcada 88-37
Equip Partits Pt.1 CB Sant Josep 14 27
2 CB Montcada 14 27
3 La Garriga 13 22
4 CB Torelló 14 21
Mini mas. A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Jornades 15 i 16
CB Vic- CB Montcada 61-63
CB Montcada-Badalona 64-63
Equip Partits Pt.1 UE Mataró 16 32
2 EBCB Cornellà 15 26
3 JAC Sants 15 26
6 CB Montcada 16 21
Mini mas. B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Jornades 15 i 16
CB Montcada d.
CB Mont.-Llavaneres 68-60
Equip Partits Pt.1 Jov. Badalona 14 28
2 UE Mataró 14 26

3 CB Llavaneres 14 25
9 CB Montcada 14 15
Preinfantil mas. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 1. Jorn. 15 i 16
Mataró-CB Montcada 61-57
CB Montcada d.
Equip Partits Pt.1 AEB Mataró 14 27
2 CB Montcada 13 24
3 Sant Gervasi 14 21
4 Vilassar Mar 13 20
Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell A2. G 3. Jornades 15 i 16
CB Montcada-Solsona 74-72
La Mercè-CB Montcada 84-62
Equip Partits Pt.1 CB La Mercè 14 24
2 L’Hospitalet 15 24
3 Salle Manresa 14 23
6 CB Montcada 14 20
Infantil fem. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Jornades 15 i 16
St Climent-CB Montcada 26-30
CB Montcada-Parets 64-38
Equip Partits Pt.1 CB Montcada 16 30
2 Sant Climent 16 25
3 CB Parets 16 24
4 Salle Comtal 16 24
Cadet masculí A. CC no sènior.
Pref. G12. 2a Fase. Jorn.17 i 18
CB Montcada-Mataró 80-79
CN Terrassa-CB Mont. 73-60
Equip Partits Pt.1 Mataró Bàsquet 18 35
2 CB Montcada 18 31
3 Sant Gervasi 18 29
4 Santa Coloma 18 29
Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 31 i 32
S. Coloma-CB Montcada 71-62
CB Montcada-Tarragona 93-77
Equip Partits Pt.1 Jov. Badalona 29 56
2 W. Barcelona 29 56
3 S. Cornellà 29 54
16 CB Montcada 30 35
Júnior mas. A. CC no sènior. Pref.
G 12. F. Prèvia. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Montgat 77-51
IPSI-CB Montcada 49-55
Equip Partits Pt.1 CB Montcada 18 31
2 Finques Olesa 18 31
3 River Andorra 18 39
4 AD Torreforta 18 28

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Jornades 31 i 32
A. Disseny-CB Mont. 69-52
CB Montcada-Barberà 58-82
Equip Partits Pt.1 Unió Gironina 30 57
2 CB Sant Josep 28 55
3 S. Cornellà 30 55
17CB Montcada 30 36
Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Jornades 29 i 30
CB Montcada-Mataró 62-68
Cassanenc-CB Mont. 69-74
Equip Partits Pt.1 CP Roser 30 54
2 FD Cassanenc 30 53
3 CB Montcada 30 52
4 Sant Andreu 30 52

CB ELVIRA CUYAS
Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jorn. 15 i 16
Elvira Cuyas-Ateneu 70-20
Elvira Cuyas-Betsaida 79-56
Equip Partits Pt.1 Betsaida 14 25
2 Manyanet Corts 13 24
3 Vilassar de Dalt 14 24
4 Elvira Cuyàs 12 21
Cadet Femení. PB Segona
Fase. Nivell B. G 2. Jorn.15 i 16
Elvira Cuyas-Ripollet 42-60
Elvira Cuyas-La Salle 51-54
Equip Partits Pt.1 CB Ripollet 15 28
2 Vilassar Mar 15 27
3 La Salle 16 26
4 Baricentro 15 23
9 Elvira Cuyàs 15 18
Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 29 i 30
Sant Joan-Elvira Cuyas p.c.
Elvira Cuyas d.
Equip Partits Pt.1 AE Casp 28 55
2 CB Sant Adrià 28 50
3 S. P. Terrassa 28 49
10 Elvira Cuyas 26 37
Sots 21 Masculí. Territorial
BCN. Nivell B. G1. Jorn. 28 i 29
Arenys Munt-E. Cuyas 96-33
Elvira Cuyas-B. Tiana44-85
Equip Partits Pt.1 AE Teià 25 46
2 Manyanet Corts 23 45

3 Les Franqueses 24 45
11 Elvira Cuyas 25 30

CEB CANT SANT JOAN
Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C1. G 5. Jornades 15 I 16
C St Joan-Lliçà Amunt39-68
Can St Joan-AE Teiàxx-xx
Equip Partits Pt.1 CB Llinars 12 22
2 Lliçà d’Amunt 12 21
3 CB Torelló 14 21
8 Can Sant Joan 13 16
Cadet mas. PB Segona Fase.
Nivell B1. G 2. Jornades 15 i 16
C St Joan-Canovelles64-56
Granollers-Can St Joan 67-35
Equip Partits Pt.1 BC Canovelles 16 30
2 CB Granollers 16 29
3 CB Roda 16 28
9 Can Sant Joan 16 20
Sots 21 mas. Territorial BCN.
Nivell A1. G 1. Jorn. 27 i 28
Can Sant Joan-Roser71-55
Arenys-Can St Joan 49-71
Equip Partits Pt.1 CEB C St Joan 28 53
2 CB Guinardó 28 52
3 ABB Dosa 28 51
4 Pineda de Mar 28 49

LA SALLE MONTCADA
Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jorn. 15 i 16
La Salle-Joventut 41-44
Elvira Cuyas-La Salle51-54
(veure classif icació al CB
Elvira Cuyàs)
Cadet masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 4. Jorn. 15 i 16
La Salle-Montmeló 60-71
L’Ametlla-La Salle 49-57
Equip Partits Pt.1 Montmeló 15 30
2 Arenys de Munt 14 26
3 L’Ametlla 15 25
5 La Salle 15 24

Junior fem. CC no sènior. Preferent.
2a Fase. G 11. Jorn. 17 i 18
La Salle-Bàsquet Sama 48-40
Nàstic-La Salle 45-43
Equip Partits Pt.1 Unipreus Lleida 18 32
2 Hispano Bàsket 17 31
3 GEIEG 18 30
7 La Salle 18 26

FUTBOL

EF MONTCADA

Patufets. Copa Futbeval
Jornades 3 i 4
EF Montcada d.
EF Montcada-Sant Cugat 4-4
Prebenjamí B. Copa Futbeval
Jornada 4
Sant Cugat-EF Montcada  12-3
Prebenjamí A. G5. P.ajornat
EF Montcada-UE Rubí 2-2
Equip Partits Pt1 Lliçà d’Amunt 24 70
2 EC Granollers 24 54
3 EF Montcada 22 51
4 UE Rubí 22 48
Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 25 i 26
Granollers-EF Montcada 3-2
EF Montcada-Lliçà Vall 6-3
Equip Partits Pt.1 Palau solità 25 66
2 Martorelles 24 60
3 CE Sabadell 24 58
11 EF Montcada 24 26
Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 29 i 30
EF Montcada-Collblanc 2-3
F. Martorell-EF Montcada 0-3
Equip Partits Pt.1 PB Collblanc 29 71
2 Sant Gabriel 29 67
3 Europa 29 66
5 EF Montcada 29 59
Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 27 i 28
Lourdes-EF Montcada 2-2
EF Montcada-Vilamajor 6-2
Equip Partits Pt.1 EC Granollers 27 76
2 EF Montcada 27 66
3 UD Lourdes 27 65

4 CF Parets 27 62
Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Jornades 29 i 30
S. Perpètua-EF Montcada 5-2
EF Montcada-Ametlla V. 5-2
Equip Partits Pt.1 EC Granollers 29 72
2 F. Sánchez Llibre 29 67
3 Montornès 29 60
8 EF Montcada 29 40
Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 27 i 28
EF Montcada d.
EF Montcada-Guineuteta 3-0
Equip Partits Pt.1 L’Hospitalet 22 55
2 Horta 21 51
3 Alzamora 21 50
7 EF Montcada 21 25
Cadet A. Primera Divisió. Grup
5. Jornades 29 i 30
EF Montcada-Rubí 8-2
Mercantil-EF Montcada 16-3
Equip Partits Pt.1 EF Sabadell 29 79
2 CE Sabadell 29 69
3 Sant Cugat 29 62
15 EF Montcada 28 14
Cadet B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 27 i 28
EF Montcada-Adefub 2-4
EF Montcada d.
Equip Partits Pt.1 Andalucía 24 65
2 EF Cerdanyola 24 63
3 La Románica 24 52
8 EF Montcada 24 25
Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 29 i 30
Sants-EF Montcada 2-1
EF Montcada-Torelló 2-3
Equip Partits Pt.1 CP Sarrià 29 64
2 CF Cardedeu 29 62
3 UE Vic 29 53
5 EF Montcada 29 45
Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 27 i 28
EF Montcada-Santa Maria  5-2
Sant Celoni-EF Montcada  5-2
Equip Partits Pt.1 Sant Celoni 23 60
2 Lliçà d’Amunt 23 57
3 Vallès 24 52
7 EF Montcada 23 31
12 UD Santa Maria 22 14

UD SANTA MARIA
Juvenil. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 27 i 28
EF Montcada-Santa Maria  5-2
Santa Maria-Parets 1-1
(Vegeu classif icació a l ’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA
Infanti l  Masculí A. Copa
Catalunya. Grup C. Jorn. 3 i 4
La Salle d.
La Salle-Safa Horta 32-32
Equip Partits Pt.1 Safa Horta 3 5
2 La Salle 3 5
3 Palautordera 2 2
4 Parets 3 2
Infantil Masculí B. Copa
Catalunya. Grup E. Jorn. 3 i 4
Sant Cugat-La Salle 29-20
OAR Gràcia-La Salle 22-20
Equip Partits Pt.1 BM Granollers 4 8
2 AFEMS Terrassa 4 6
3 Sant Cugat 3 4
6 La Salle 3 0
Juvenil A. Primera Catalana.
Segona Fase. Grup B. Jorn.6 i 7
Sarrià-La Salle 10-0
Safa Horta-La Salle 31-25
Equip Partits Pt.1 Salle Bonanova 6 12
2 Safa Horta 6 6
3 UE Sarrià 6 4
4 La Salle 6 2
Juvenil B. Segona Catalana. Fase
Final. Jornades 6 i 7
Parets-La Salle 33-22
La Salle-Canovelles 22-38
Equip Partits Pt.1 Canovelles 7 10
2 Parets 7 8
3 Esplugues 7 7
4 La Salle 7 7

 >> L’aleví del Grundig, a casa davant el Barça el 6 de maig

SILVIA DÍAZ
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“La passió pel ball arriba
de cop i s’encomana ”

Al principi els
companys se’n
reien i em deien

que això dels balls
de saló només ho

feien els gais
�

LAURA GRAU

�Com vas començar en el
món dels balls esportius i de
competició?
Fa quatre anys la meva germa-
na Alba va voler apuntar-se a fer
balls de saló i em va proposar
que li fes de parella. Al cap de
pocs dies se’n va cansar, però a
mi allò em va començar a agra-
dar i vaig decidir seguir. Al món
de la competició hi vaig entrar
després de conèixer una nena de
València que s’hi dedicava.
S’allotjava a l’hotel on vam fer
vacances fa dos anys i mig, a Al-
meria. Vam fer
amistat i els seus pa-
res van explicar als
meus com funciona
aquest món. Vaig
comprovar que la
passió pel ball arri-
ba de cop i s’enco-
mana.
�Què diuen els
teus companys de
la teva afició?
Al principi, alguns
se’n reien i deien que
això dels balls de
saló només ho feien
els gais. Però a mi
m’és igual el que
diguin. Ara ja no
em diuen res.
�Com et prepa-
res per a les com-
peticions?
Hi dedico unes deu
hores setmanals. Vaig a dues aca-
dèmies, una de Mollet, on
aprenc els balls standard com el
vals, el tango i l’slow fox, i una

de Sant Cugat, on practico les
diferents modalitats del ball llatí,
com la samba, la rumba o el
rock and roll.
�O sigui que de temps
lliure te’n queda poc?
He hagut de deixar el bàsquet,
que també m’agradava molt
perquè no donava a l’abast. Cada
cap de setmana hi ha concursos
de ball però jo només vaig dos
cops al mes perquè si no seria
massa estrès i també molts
diners.
�És car el ball esportiu i de

competició?
Doncs, la veritat
és que sí. Una hora
de classe pot cos-
tar entre 19 i 23
euros. Les inscrip-
cions als concursos
costen 11 euros
per nen i l’entrada
per als familiars
que t’acompanyen
10 euros.També
has de comptar el
cost dels vestits de
competició, que
són caríssims. Tinc
la sort que la meva
mare és modista
infantil i em fa part
de la roba. L’Aso-
ciación Española
de Baile Deporti-
vo y de Competi-
ción (AEBDC)

vol que sigui considerat una dis-
ciplina olímpica. Això podria
suposar que hi haguessin ajuts
per la gent que ens hi dediquem.

Boig pel ball. Té 12 anys i estudia primer d’ESO al col·legi La
Salle. Va entrar en el món dels balls esportius i de competició fa 4
anys per casualitat. Finalment ha resultat que és la seva gran vocació
i  dedica més de deu hores setmanals a entrenar i conèixer la tècnica.
Ja ha participat en diversos concursos i el seu èxit més destacat és
quedar en tercera posició al Campionat d’Espanya de balls de saló
amb la seva companya de ball Sílvia Cabrera, de Terrassa. El setembre
de 2005 va fer una demostració de quick step al programa de TVE
Mira quien baila, un dels seus preferits. La seva principal admiradora
i alhora crítica més exigent és la seva mare Asunción, que li confecciona
els vestits que llueix a les competicions. Reconeix que pateix molt
mentre dura la prova -”em fa por que s’equivoqui”, diu, però n’està
molt orgullosa.  La germana gran de M.Angel, Raquel, de 31, i el seu
marit, es van aficionar al ball arran de veure competir el seu germà
i ja estan en la categoria C.

 �Hi ha molta rivalitat en-
tre ballarins?
Hi ha rivalitat sana i bon
ambient entre companys. Moltes
vegades els competidors són
companys teus a l’escola de ball.
Una setmana guanya un i a la
següent un altre, però l’impor-
tant és viure experiències i
aprendre coses noves.
�Quines modalitats t’agra-
den més? Quines et resulten
més complicades?
M’agraden molt els estandard
perquè són tranquils, però
també elegants i apassionats,
com és el cas del tango. El ritme
lent de l’slow fox també està força
bé. El que em costa més és el
vals vienés, has d’estar molt con-
centrat per girar, avançar, can-
viar de direcció... I dels llatins el
que més m’agrada és el pasodo-
ble.
�Quins són els secrets del
bon ballador?
Has de conèixer la tècnica i en-
trenar molt i, si ets el noi, has
de saber portar la noia, sobretot
en la modalitat d’estandards, on
tota la tècnica depén bàsicament
de l’home.
�A què aspires en el món del
ball?
M’agradaria arribar a la màxi-
ma categoria i guanyar vàries
vegades el campionat d’Espa-
nya per poder ser professor de
ball. L’avantatge és que hi ha
pocs nens que es dediquin als
balls de saló.
�Per aconseguir dedicar-t’hi
professionalment hauràs

M’agradaria arribar a
la màxima categoria

i poder fer de
professor oficial

de ball

d’invertir moltes hores i molt
d’esforç. Tens previst com-
paginar-ho amb altres estu-
dis?
Hi ha gent que ho deixa quan

Miguel Àngel GuardiaMiguel Àngel Guardia
Ballarí

comença la universitat perquè
diu que fer les dues coses és
impossible. Però pots aparcar el
ball uns anys per fer una carre-
ra, potser jutge o notari.


