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TORNEIG INTERNACIONAL D’ESCACSEl cubà Omar Almeida guanya la millor
edició de l’Open Vila de Montcada

El vencedor es va decidir pel sistema ‘Bucholz brasiler’ després d’un triple empat a 7 punts al primer lloc

El cubà Omar Almeida, mestre
internacional, és el campió de la
catorzena edició de l’Open In-
ternacional d’Escacs Vila de
Montcada, que es va disputar al
pavelló Miquel Poblet entre el
25 de juny i el 4 de juliol. El re-
sultat final es va fer esperar, ja
que hi va haver un triple empat
a set punts entre Almeida, el gran
mestre Marc Narciso i el mestre
internacional Alder Escobar, de
Colòmbia. El guanyador, que es
va adjudicar un premi de 2.500
euros, es va decidir després d’es-
collir per sorteig el sistema de
desempat –el Bucholz brasiler–
una mesura per evitar l’especu-
lació dels resultats i premiar els
que arrisquen per vèncer.
Valoracions. Almeida, de 24
anys, es va mostrar molt il·lusio-
nat amb el triomf, el primer que
aconsegueix a Espanya. “La vic-tòria sobre l’indi Roy Saptarshia la setena ronda –tot i que ju-
gava amb negres– va ser clau enla victòria final”, va dir el juga-
dor cubà. D’altra banda, el pri-
mer classificat al Grup B va ser
Esteve Jané, de Cardona, amb
7’5 punts. Respecte a la
participació dels jugadors de la
UE Montcada, la sorpresa la va
protagonitzar el peruà Cristian
Cruz, de 14 anys, qui va ser el
millor local en finalitzar al quinzè
lloc amb 6 punts al Grup A.
L’Open 2006, amb 151 parti-
cipants dels quals 37 eren titulats,
ha rebut les felicitacions de tot-
hom. El director del torneig, Re-
yes Cantero, s’ha mostrat satisfet
pel gran nivell, però ha lamentat
la decisió de la Federació Catala-
na d’atorgar-li la categoria B. “Ésuna incongruència perquè hem

sílvia alquézar
pla d’en coll

 >>  Tots els premiats a la catorzena edició de l’Open Vila de Montcada amb les autoritats municipals, els patrocinadors i els directius de la UE Montcada

 >> Esteve Jané, primer del Grup B

 >> Izquierdo dóna una placa al
capità i expresident, E. Romero

 >> Almeida rep el trofeu de mans de Joan Maresma, alcalde accidental

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

LLUÍS MALDONADO

els resultats
GRUP A

1 Omar Almeida (Cuba) 7pt.2 Marc Narciso (Espanya) 7pt.3 A. Escobar (Colòmbia) 7pt.4 Josep M. López (Esp.) 6’5pt.5 Salvador del Río (Esp.)6’5pt.6 H. Mecking (Brasil) 6’5pt.7 Roy Saptarshi (Índia) 6pt.8 V. Moskalenko (Ucraïna) 6pt.9 Roy Chowdhury (Índia) 6pt.10 Jorge Iglesias (Argent.) 6pt.11 Yuri González (Cuba) 6pt.12 Enrique Aguado (Esp.) 6pt.13 A. Cuartas (Colòmbia) 6pt.14 Frank de la Paz (Cuba) 6pt.

15 Cristian Cruz (Perú) 6pt.16 J. González (Colòmbia) 6pt.17 Uriel Capo (Mèxic) 5’5pt.18 Daniel Alsina (Esp.) 5’5pt.19 Luis Ibarra (Mèxic) 5’5pt.20 Arturo Vidarte (Perú) 5’5pt.
GRUP B

1 Esteve Jané (Cardona) 7’5pt.2 Jaume Jané (Cardona) 7pt.3 Lluís Alcazar (Calafell) 6pt.4 Roberto Cardona (Mont.) 6pt.5 Enric Rovira (St. Josep) 6pt.6 Gerard Sáez (Cardedeu) 6pt.7 J. Peñalver (Cerdany.) 5’5pt.

8 Erik Mtez. (Cerdanyo.) 5’5pt.9 Arnau Sanchis (Foment) 5pt.10 B. Barahona (St. Feliu) 5pt.11 Josep Casals (Foment) 5pt.12 Pau Veciana (Llinars) 5pt.13 F. Dalmases (Barcelo.) 5pt.14 Antoni Martín (St. Martí) 5pt.15 R.Castells (Castelldef.) 5pt.16 Ana Vargas (Montcada) 5pt.17 C. Torres (St. Feliu) 5pt.18 J.Jiménez (St.Andreu)4’5pt.19 Àlex Olvera (Foment) 4’5pt.20 E. Zamarreño (Mont.) 4’5pt.
* En vermell, els participants de laUE Montcada

l’apunt
El regidor d’Esports, Juan Parra
(PSC), a més de felicitar la UE
Montcada, també va avançar que
aquest podria haver estat l’últim
torneig al pavelló Miquel Poblet.
“La pròxima edició es podria fer
al nou auditori de Montcada
Aqua, que reunirà millors
condicions”. SA

fet el millor campionat del’estiu, juntament amb el deSants”. En aquest sentit, el
president de la Federació,
Antoni Ariza, va anunciar
durant l’última ronda que l’any
vinent tornaria a ser A: “La ca-tegoria va en funció del nom-bre de participants del torneiganterior, per això, enguany haestat B”.
L’Open va repartir prop de
10.000 euros entre un total de
38 premis. El club va lliurar
també una placa de reconei-
xement al treball de l’expresident
i capità del primer equip,
Eugenio Romero.
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El CFS Montcada dissenya el
nou equip amb cares conegudes

>> FUTBOL SALA. Primera Nacional A

El CFS Montcada, presidit perEusebio Carrero, ha dissenyatla plantilla de la pròxima tem-porada a Primera Nacional A,que dirigirà el tècnic CarlosLeandro, entrenador de diver-sos equips del FC Barcelonadurant nou anys. El club ha con-feccionat un conjunt amb caresconegudes. De l’últim bloc a Di-visió de Plata continuen quatrejugadors: el porter Ivan Font,l’ala Rafa Bufill, el tancamentDavid Mora i el jove montca-denc Àlex, que va pujar delsènior B la temporada passada.Tots tres, que han tingut ofertesper seguir a la mateixa categoria,afirmen que els interessava ju-gar a Montcada per la proximi-tat al seu domicili i perquè elnou projecte, tot i ser a Nacio-nal A, els ha agradat. Mora, amb32 anys, és un dels més veteransde la plantilla, amb experiènciaa Divisió d’Honor durantmoltes temporades amb el Mar-fil Santa Coloma. De fet, elcolomenc tindrà un paper clau

 >>  Rafa Bufill ha dedicit quedar-se a Montcada, tot i baixar a Primera A

>> FUTBOL>> BÀSQUET. Lliga Catalana EBA

El Valentine debutarà
a casa contra l’Andorra

sílvia alquézar
la redacció

 >> El Valentine va quedar eliminat l’any passat a semifinals contra el Prat

El Valentine masculí debutarà ala Lliga Catalana EBA el pròxim1 de setembre al pavelló MiquelPoblet contra l’Andorra(20.30h). El segon matx serà eldia 3 a la pista del Sant Pere deTerrassa. Les semifinals es dispu-taran el 10 de setembre i la finalserà el dia 11. El Montcada vapassar la primera fase la tempo-rada passada i, en semifinals, vacaure derrotat contra el Prat, toti guanyar el primer matx a casa.D’altra banda, el conjunt quedirigeix César Saura començaràa entrenar el 18 d’agost. El dia

El CD Montcada iniciarà la pre-temporada el 16 d’agost i com-binarà els entrenaments en super-fície de terra i gespa artificial, do-nat que la lliga vinent començaràjugant al camp de la Font Fredaperò acabarà disputant els partitsal nou estadi de la Ferreria. Lapresentació oficial de l’equip seràel 10 de setembre contra el Ma-rianao. Pel que fa a Segona Re-gional, el Grup Novè viurà elderbi local entre el Sant JoanAtlètic i el Santa Maria, que haascendit enguany. D’altra ban-da, els veterans del CD Sant Joanhan decidit posar fi a latrajectòria del club. El 25 de junyvan disputar l’últim matx alcamp de Can Sant Joan, on vanretre homenatge a Diego Sán-chez, l’ànima de l’entitat. Tambées va fer un minut de silenci perla mort el dia 25 de l’exjugadorAntonio Muñoz. SA

sílvia alquézar
la redacció

 >> L’homenatjat Diego Sánchez

>> EL TÈCNIC
“El retorn a
Plata és un

repte personal”
Carlos Leandro, de 36 anys,s’ha marcat com a repte per-sonal tornar el CFS Montcadaa Divisió de Plata. L’objectiud’ascens i el fet de tenir unaplantilla competitiva han estatels principals motius que l’hanportat a acceptar l’ofertamontcadenca. “Som candi-
dats a pujar, personalment
crec que ho aconseguirem,
tinc molta il·lusió”, ha ditLeandro, qui considera el clublocal com un dels més pres-tigiosos de Catalunya. Sobrel’equip, l’entrenador opinaque està compensat i té qualitat,amb homes joves i d’altres ambexperiència: “La clau d’una
bona temporada serà fer un
grup compacte”.

 >> L’entrenador Carlos Leandro

FS MONTCADA

El Montcada
presenta l’equip
el 10 de setembre

Primeres converses per
constituir un únic club

sílvia alquézar
montcada

 >> Els representants dels clubs reunits amb Juan Parra a l’IME

L’Institut Municipal d’Esportsi Lleure (IME) ha iniciat conver-ses amb els clubs de bàsquet dela localitat –CB Montcada, CBElvira Cuyàs, CEB Can SantJoan i La Salle– per constituir unde nou, fruit de la fusió de totesquatre entitats. L’IME haconvocat les dues primeres tro-bades, que han servit per posarsobre la taula els problemescomuns –com la dificultat deformar equips per la manca dejugadors– i començar a parlar de

>> BÀSQUET. Reunions a l’IME

la possibilitat de crear un únicclub de bàsquet. Per al regidord’Esports, Juan Parra (PSC), laproposta ha estat ben rebuda, toti que ha afegit que “arribar a un
acord no serà fàcil ni ràpid”.L’edil ha remarcat que ésimportant iniciar les conversesdes de zero, deixant enrere anti-gues desavinences i sempre mi-rant al futur. “L’experiència ha
demostrat que la unió fa la
força”, ha dit Parra, posantl’exemple de la Unió EscacsMontcada i l’Escola de FutbolMontcada.

en un grup amb jugadors moltjoves. “Espero que tot vagi bé
i, sobretot, que l’equip estigui
unit, no com va passar la tem-

porada anterior”, ha comentatMora, qui considera que ladecisió d’Eusebio Carrero derenunciar a Plata ha estat encer-

tada. Respecte a l’objectiu de re-tornar a la segona màximacategoria, Bufill s’ha mostratoptimista. “Serem un equip
competitiu”, ha indicat l’ala,qui va coincidir en el Barça ambl’entrenador Carlos Leandro.
Incorporacions. Pel que fa alcapítol de fitxatges, l’entitat hacontractat el tancament-ala XaviOliveras, un vell conegut de l’afi-ció que defensarà la samarretalocal per tercera vegada. El juga-dor, de 27 anys, ha decidit tor-nar a Montcada perquè “conti-
nua sent un club gran amb un
projecte important, tot i el que
ha passat”. També s’han incor-porat l’ala-tanca Miguelito,format als equips de Montcada,que la temporada anterior vamarxar al club de Santa Coloma;el pivot Emilio, que també tor-na a l’entitat local; i l’ala-tancaMarc Sala, que prové del Man-resa i va coincidir en el Barçaamb Carlos Leandro. El clubencara resta pendent d’in-corporar quatre jugadors mésd’experiència contrastada.

ANTONIO ÚBEDA

CD SANT JOAN

SÍLVIA ALQUÉZAR

20 jugarà un partit amistòs con-tra el Colgate Raiders, un equipuniversitari dels Estats Units. Elmatx es disputarà al pavelló Mi-quel Poblet (20h). Pel que fa a laLliga EBA –enguany amb ungrup menys– el Valentine ha tor-nat a quedar enquadrat al GrupC juntament amb els clubs cata-lans, els quatre equips arago-nesos, el balear i l’Aridane deCanàries. El tècnic opina que
“novament serà el quadrant de
més nivell”. Respecte a la plan-tilla, el club ha renovat l’alerLisard González i, en el momentde tancar aquesta edició, restapendent d’incorporar un pivot.
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>> HANDBOL. Lliga Catalana

sílvia alquézar
la redacció

La Salle masculí fitxa
el veterà Paco Gómez

La Salle masculí ha incorporatl’extrem Paco Gómez, de l’Es-plugues de Llobregat, a PrimeraEstatal. El nou fitxatge és un ju-gador ràpid, que llança amb ladreta i l’esquerra i que també potfer funcions de primera línia.“És polivalent, per tant, pot serextrem o lateral dret, tot i queno és un home llançador, peròté bona  tècnica individual”, hadit el director esportiu de LaSalle, David Garcia, qui ha afegitque Gómez ocuparà en principiel lloc d’Òscar Sanfelipe, elmàxim golejador de la plantilla

>> TAEKWONDO. Primera edició del Mundial de tècnica i pumseNou membres del Lee Young
lluitaran per la medalla a Corea

sílvia alquézar
montcada

 >> Els taekwondistes del Lee Young que participaran al setembre al Mundial de Corea

PILAR ABIÁN

Nou components del Club LeeYoung Montcada –dirigits perJosé Santiago, director de l’en-titat local i seleccionador estatal–competiran entre el 4 i el 6 desetembre en la primera edició delCampionat del Món detaekwondo en la modalitat detècnica i pumse, que es disputaràa Corea. Vanesa León és l’únicamontcadenca que competirà anivell individual a la categoriajúnior. La resta de taekwondisteslocals lluitarà per les medalles entrio. El conjunt femení, al grupde 14 a 35 anys, està format perMontse Sánchez, Yolanda Fidal-go i Vanesa León. En masculí,hi ha dos blocs: un a la prova de14 a 35 anys composat per Da-vid Ferrer i els germans Axel iKeneth Rebollo, i un altre equipa la categoria de més de 36 anysconstituït per Bernardo Fidalgo,Diego Carrillo i Juan AntonioSantiago.
Experiència. Tots els esportisteslocals són cinturó negre i fa mésd’una dècada que entrenen icompeteixen plegats. “Es conei-xen bé, des de petits, i compar-teixen moltes vivències junts”,ha indicat Santiago. De fet, els

>> ESPELEOLOGIA. Centre Espeleològic Alpí Vallesà, a Can Sant Joan

El CEAV prepara el 40è
aniversari amb nous reptes

taekwondistes del Lee Younghan participat en nombrosostornejos internacionals. Elsguardons més destacats els hanaconseguit als Campionatsd’Europa, on l’equip masculímés veterà va guanyar en duesocasions les medalles de plata ide bronze. Pel que fa al conjunt

femení, els èxits també han estatdiversos amb, fins i tot, l’ob-tenció del metall d’or. Tots ellsafirmen estar molt il·lusionatsamb la participació en el primerMundial, malgrat que els hasuposat quedar-se sense vacances.“És el somni de qualsevolesportista. Només el fet de par-

ticipar ja és una gran satisfacciópersonal per a tots nosaltres”,ha dit Santiago, qui els haentrenat des que tenien 6 anys.La selecció espanyola estarà con-centrada a Múrcia l’últimasetmana del mes d’agost. Finsllavors entrenarà a les instal·la-cions del club montcadenc.

 >> Daniel Jiménez entrenant sota el pont del parc de les Aigües

sílvia alquézar
parc de les aigües

El Centre Espeleològic Alpí Va-llesà (CEAV), amb seu a CanSant Joan, celebrarà l’any vinentel  quarantè aniversari amb nousreptes de futur després dels èxitsaconseguits recentment per lasecció d’espeleologia a la prime-ra edició del Campionat de Ca-talunya, amb cinc medalles.L’entitat, amb prop d’una qua-rantena de socis, té la intenciód’organitzar a Montcada una deles proves del torneig català. Elsesportistes locals, però, es trobenamb un problema bàsic: la man-ca d’unes instal·lacions adequa-des per acollir l’esdeveniment.Els membres del CEAV entre-nen un dia a la setmana al mursota el pont del parc de lesAigües, ja que a la ciutat no hiha cap rocòdrom. “Això enscondiciona molt, perquè cadavegada que entrenem triguemuna hora i mitja a muntar la via”,ha dit el veterà Ildefonso García,actual campió de Catalunya envelocitat i tècnica d’anclatge iseguretat, qui també ha remarcat

que “és difícil concentrar-se enun lloc on cada cinc minutspassa un tren a menys de 10metres”. El futur de l’entitat sónels joves Daniel Jiménez i IvanGarcía, or i plata respectivamental torneig català, els qualstreballaran dur al llarg de lapròxima temporada amb lail·lusió de competir al Cam-

pionat d’Espanya. El CEAV téaltres seccions com les de mun-tanyisme, senderisme i escalada.En espeleologia, una de les fitesmés importants i recents aconse-guides per l’entitat va ser lacol·laboració amb l’Ajuntamentper fer l’estudi topogràfic delRec Comtal, al mateix parc deles Aigües.

>> L’EXPERIÈNCIA
Fidalgo: “Ho

donarem tot per
pujar al podi”

pilar abián
montcada

Bernardo Fidalgo, amb 37anys, és el més veterà de l’ex-pedició local que viatjarà aCorea amb la selecció espa-nyola de taekwondo. Elmontcadenc ha participat ensis Campionats d’Europa, onha guanyat diverses medallesde plata i bronze. El seusomni, competir en un mun-dial, es farà realitat al setem-bre. “Ho donarem tot perpujar al podi”, ha dit Fidalgo,qui assegura que no l’importaquedar-se sense vacances per-què la participació en unMundial “és el màxim per aun esportista”.Per la seva banda, la més jovede la delegació local és Va-nessa León, de 17 anys, actualcampiona d’Espanya en indi-vidual i medalla de bronzel’any passat a l’Europeu a lamodalitat de sincronitzatfemení. La jove coincideixamb l’experimentat Fidalgoen la satisfacció personal quesuposa competir al Cam-pionat del Món. La taekwon-dista local s’ha mostrat opti-mista: “Tots els que aniremallà tenim opcions de meda-lla”.

 >> David Garcia (esquerra) amb l’extrem Paco Gómez

SÍLVIA ALQUÉZAR que a final de l’última tempora-da va anunciar que deixaval’handbol. El jugador del BaixLlobregat va ser presentatoficialment el 18 de juliol a lesoficines del club.El primer equip masculí, dirigitper Jaume Puig, començarà a en-trenar a final d’agost per prepa-rar una campanya amb forçanovetats ja que jugarà a la LligaCatalana, una categoria nova queaglutina els conjunts que milita-ven a l’antiga Primera Catalanajuntament amb els dos equipsque han baixat de Primera Esta-tal i els dos que han pujat deSegona.
LA SALLE

esports
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>> CAÇA. Sisena edició a Montcada

Unes 2.700 persones visiten la
Fira de Barcelona a Mas Duran

sònia hernàndez
mas duran

>> ATLETISME. Campionat d’Espanya de veterans

Ilde Teruel, plata als
3.000 metres obstacles

sílvia alquézar
la redacció

El corredor Ildefonso Teruel,de la Joventut Atlètica Mont-cada, ha guanyat la medalla deplata a la prova dels 3.000 me-tres obstacles de la categoriaentre 45 i 50 anys al Campionatd’Espanya de veterans, disputata Águilas (Múrcia) entre el 30de juny i el 2 de juliol. L’atletava recórrer la distància en untemps de 10 minuts i 55 segons,una marca superior a la que vafer l’any passat al torneig esta-tal tot i que va acabar en terceraposició. “Enguany estava més
preparat, és la prova que més
he gaudit corrent aquesta tem-
porada”, ha dit Teruel, quirecorda com en el 2005 va per-dre el guardó de plata a l’últimavolta per arriscar i voler acon-seguir el primer lloc.
Punt final. El corredor mont-cadenc va tancar la temporadaamb la participació al primermíting per a veterans, disputat

 >>  El 2 de juliol es va registrar una bona afluència de públic a la Fira de Mas Duran

FOTOS: SÒNIA HERNÀNDEZ

La Fira del Caçador va tancar laseva sisena edició a Montcada, laprimera com a Fira de Barcelona,amb un èxit desigual. Segons elsorganitzadors, unes 2.700 per-sones van visitar els prop de 30expositors que es van instal·larels dies 1 i 2 de juliol a Mas Du-ran. Si bé diumenge al matí esva registrar una granparticipació, amb les exhibicionsde la Sociedad Pajaril de Mont-cada i la segona edició del Tro-feu Vila de Montcada de gossos,així com les exhibicions de tiramb arc, dissabte la participacióva ser molt més fluixa per lacoincidència de diferents com-peticions de Sant Hubert aaltres municipis. Tot i així, elsresultats han estat positius tant

pels participants com pelsorganitzadors. “Personalment
no vaig quedar gaire content
perquè esperava més visitants,
però tothom ha valorat positi-
vament el que hem aconseguit,
i volem seguir creixent”, vacomentar Juan Pozas, presidentde la Societat de Caçadors ElTordo, promotora de la inicia-tiva. En aquesta línia ascendent,

l’any que ve la Fira podriaacollir la competició catalana decaça pràctica i la provinciald’ocells. Un altre possible canviper a la propera edició és elcalendari ja que l’organitzacióestudia la possibilitat de celebrarla Fira en “dates més propí-
cies, en què no coincideixi
amb d’altres cites i que no faci
tanta calor”, va dir Pozas.

el 8 i 9 de juliol a l’estadi JoanSarrahima de Barcelona gràciesa la iniciativa de l’AssociacióAtlètica de Catalunya. Teruelva acabar sisè d’un total de 16corredors als 1.500 metres, unaprova que no sol preparar.
“Estic content, no m’espera-
va quedar tan bé”, ha dit l’atle-ta, qui de cara a la pròxima tem-porada té previst participar alCampionat d’Espanya de cros ial Mundial en pista a l’aire lliure,que es farà a Itàlia.

JAM

 >> Els cadells de gossos perdiguers van atraure l’interès del públic
>> CICLISME

Triomf d’Ibon Zugasti
Ibon Zugasti, del CC Montca-da, es va adjudicar el TrofeuAbelardo Trenzano de Sant Perede Ribes (el Garraf), disputat l’1de juliol. El montcadenc IsaacMassegú va ser el millor sot-21,mentre que el CC Montcada –patrocinat per Saunier Duval iConstrucciones Alcaraz– va aca-bar en la tercera posició per

 >> Ildefonso Teruel va ser segon

equips. D’altra banda, el Mont-cada va participar entre el 13 i16 de juliol a la Volta a Àvila,on el millor local va ser Zugastial 18è lloc. Massegú va entrar el41è, mentre que Marc Vilanovava ser el 45è. Per conjunts, elmontcadenc va ser el desè de 14.La cursa va transcórrer sobretotper muntanya. SA
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MONTCADA ÉS ESTIU

Uns 200 infants es diverteixen
al Casal d’Estiu de l’IME

El Casal d’Estiu que or-
ganitza l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure
(IME) finalitza el 21 de
juliol amb un balanç po-
sitiu i continuant amb l’è-
xit de les edicions ante-
riors. Gairebé 200 infants
i joves de 4 a 14 anys han
gaudit des del 26 de juny
d’activitats esportives du-
rant tot el matí. Un equip for-
mat per un coordinador,
nou monitors i una de les
professores de natació de
l’IME s’ha encarregat de
dirigir, divertir i formar
els participants, dividits
en set grups d’edat.

silvia díaz
montcada

COUNTRY. CURSET> Pista cobertaEl ball guanya adeptes a Montcada
Cinquanta persones s’han inscrit aquest any al curs
de countr y,
que es va
fer del 10 al
19 de juliol
a la pista
coberta. La
m a j o r i a
eren de pri-
mer nivell
(43), mentre el grup avançat era més reduït, amb vuit
participants. SD

DIADA 3x3. BÀSQUET> Plaça de l’EsglésiaUna quinzena d’equips a la jornada
El 3x3 de bàsquet al carrer va comptar amb la par-
ticipació de catorze equips, de tres jugadors ca-
dascun. L’activitat de l’IME va comptar amb la col·la-
boració del CB Montcada. SD

DIADA. TIR AMB ARC> Zona CentreNova jornada amb figures en 3D
Un centenar de persones va participar a la Diada de
Tir amb Arc que l’IME va organitzar el 29 de juny
a la plaça de l’Església. L’acte va comptar amb el
suport del Club Català de Tir amb Arc Can Piqué.
Els participants van posar a prova la seva punteria
amb figures d’animals en tres dimensions. SD

DIADA. FUTBOL> Pavelló Miquel PobletÈxit de convocatòria
Un total de 33 equips, tot un rècord, va participar a
la Diada de futbol sala davant el pavelló Miquel Poblet,
el 6 de ju-
liol. L’ac-
tivitat, que
o rgan i tza
l’IME, va re-
bre el suport
del CFS
Montcada.
SD

El programa d’activitats ha inclòs gran varietat de modalitats esportives
L’objectiu del Casal és
continuar ensenyant als
infants les modalitats es-
portives, però amb un
caire més lúdic.
Activitats. Durant tot
un mes, els participants
han practicat natació,
bàsquet, futbol i hand-
bol, combinats amb tir
amb arc, patinatge sobre
rodes i jocs tradicionals
com el del mocador o la
gallineta cega. Una altra
de les finalitats de l’ac-
tivitat és que els partici-
pants es relacionin amb
altres  infants i joves que
no són els seus amics ha-
bituals ni els companys
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 >> Un dels partits de la jornada de bàsquet
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 >> A la Diada van participar petits i grans
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MARXA EN BICIS. CICLISME> CentrePremi al corredor més lent
La darrera activitat al carrer abans de la Cloenda va
ser la Marxa en Bicis Cursa Lenta, amb 21 partici-
pants. El guanyador és el que triga més en arribar a
la meta, sense perdre l’equilibri. SD

SILVIA DÍAZ

 >> Patinatge sobre rodes al pati del CEIP Reixac
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de classe. El president de
l’IME i regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC),
considera que els casals
serveixen per “continuar
amb la formació espor-

tiva dels infants i joves,
però també fer-los gau-
dir dels jocs”. Parra ha
assegurat la continuïtat
del casal l’any que ve,
amb alguna novetat.

 >> La cursa transcorre per un tram del carrer Major

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

DIADA. HANDBOL> Plaça de l’EsglésiaMés equips que l’any passat
L’handbol va ser el protagonista de les activitats al
carrer el 4 de juliol. La Diada es va celebrar a la plaça
de l’Església, amb la participació de quinze equips, de
quatre persones cadascun. L’acte, organitzat per l’IME,
va comptar amb la col·laboració del CH La Salle
Montcada. SD
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Nova edició del torneig d’estiu
La vuitena edició del Campionat va aplegar un centenar de participants, de les categories prebenjamí a
veterans, masculí i femení. L’IME va atorgar un trofeu als tres primers classificats de cada grup d’edat i un
obsequi per a tots els competidors. SD

CAMPIONAT. NATACIÓ> Zona Centre

MULLA’T. SOLIDARITAT> Piscina Zona Centre

56.100 metres solidaris
Montcada i Reixac va nedar 56.100 metres a l’edició
2006 del Mulla’t per l’esclerosi múltiple, que va tenir
lloc el 9 de juliol a la piscina d’estiu. Un total de 93
persones va participar a la campanya llençant-se a
l’aigua. Es van recaptar 826 euros amb la venda de
material de promoció. Tots els participants van rebre
un diploma simbòlic, amb la quantiat de metres nedats
per cadascun. A més, l’IME va lliurar un trofeu a la
persona que més metres va nedar per la campanya,
Roser Renom, en el marc del VIII Campionat Vila
de Natació. El Mulla’t el va organitzar la Fundació
Esclerosi Múltiple, amb el suport de l’IME. SD

 >> Una participant mostra el diploma acreditatiu
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 >> Quinze equips van participar en la competició
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