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>> Un llibre editat per
Medi Ambient recull
les espècies que viuen
al Besòs P. 6

>> Les noves escales
mecàniques i els
contenidors
soterrats
sestrenaran
durant el mes
de maig P. 7

PILAR ABIÁN

La ciutat ja té el mapa
sònic que serà obligatori
per llei a partir del 2007
Lestudi aporta recomanacions per actuar contra lexcés de sorolls. Pàgina

>> El Mercat Municipal

3

LLUÍS MALDONADO

Festa Major a
Mas Rampinyo

celebra 30 anys P. 8

>> Es presenta ledició

SÒNIA HERNÁNDEZ

actualitzada de la Guia
dentitats P. 14

>> Sant Jordi aplega
centenars de ciutadans
a la Fira del llibre i de la
rosa P. 22-23

SÒNIA HERNÁNDEZ

>> LEspanyol continua
amb opcions dascens a
la Divisió dHonor de
futbol sala P. 27

especial eleccions
>>Reportatges amb
els candidats a les
municipals.
Pàgines centrals

Vista exterior de la sala de màquines amb la Casa del Maquinista al fons. P. 4

Montcada tindrà un museu de laigua

La Casa de les Aigües ja compta amb un Pla Director que defineix les línies per convertir aquest
conjunt en un museu sobre laigua lany 2006. La rehabilitació i obertura del nou equipament, que
semmarca en el Pla Estratègic de Montcada i Reixac, tindrà un cost aproximat d1,4 milions
deuros. La Nova Casa de les Aigües pretén esdevenir un referent en el si de làrea metropolitana
i sensibilitzar els ciutadans sobre la nova cultura sostenible de laigua i la vinculació històrica de
Montcada amb aquest element.

Un atractiu programa dactivitats i el bon temps de què
es va poder gaudir entre el
30 dabril i el 4 de maig van
fer que la Festa Major de Mas
Rampinyo sapropés a un
rècord de participació. La
mostra gastronòmica, la
sessió de country, la botifarrada i la roda de ball de
gitanes van ser els actes més
multitudinaris. Veure ballar els
més veterans de La Unió,
reunits en la colla dexdansaires, va ser un dels grans
atractius del programa.
Pàgina 20
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[ FASE D’ASCENS A DIVISIÓ D’HONOR ]

LEspanyol, només a una victòria
per passar a la segona ronda

19
27

Montcada Aqua
podria obrir
a l’octubre
PILAR ABIÁN

Lequip de Garrido guanya el Guadalajara per 5 a 2 en un Miquel Poblet ple de gom a gom

LLUÍS MALDONADO

lluís maldonado
pla d’en coll

LEspanyol de Montcada ha fet
un pas de gegant per superar la
primera eliminatòria del playoff dascens a la Divisió dHonor. El dissabte dia 3 va guanyar
5 a 2 al Guadalajara en lanada
de la primera eliminatòria. Els
montcadencs van haver de
remuntar un 0-2 en contra que
els manxecs li van endosar en els
primers cinc minuts de partit. Els
jugadors blanc-i-blaus van saber
refer-se, i amb el suport incondicional de les 2.000 persones que
omplien el pavelló Miquel Poblet,
van fer una remuntada històrica.
“Hem jugat al límit, i això ens
ha permès a la segona part
reaccionar”, explica el golejador
Eli.

>> Reunió del Consell de lIME

pilar abián
redacció

Autocars a Guadalajara.

Ara, a lequip que entrena Juan
Antonio Garrido només li cal
una victòria el proper dia 10 a
Guadalajara per accedir a la
segona ronda. Per aquest partit,
el club ha posat autocars a
disposició dels aficionats. Els
interessats shan de posar en
contacte amb lentitat. Si guanya
un dels dos partits a Guadalajara, accedirà a segona ronda,
on lespera el Cartagena, un
equip de Divisió dHonor que
intentarà mantenir la categoria.
En cas de perdre el primer
partit, lEspanyol tindria una
segona oportunitat daconseguir
el passi en un tercer partit que
es jugaria el dia 11 també a
Guadalajara. Garrido sap que el
partit allà serà difícil: “Hem de
sortir mentalitzats i si sabem
respondre bé podem superar
leliminatòria”.
El Gestesa és un club novell,

>> Els jugadors van agrair el suport de lafició en la important victòria contra el Gestesa

fundat lany 2000, que ha accedit
per primera vegada en la seva
història a una fase dascens. Va
ser el sorprenent campió del grup
A, després de prendre el lideratge
al Levitt Las Rozas, en lúltima
jornada de lliga. Si lEspanyol
supera la primera eliminatòria,
senfrontaria en la segona ronda
al 16è classificat de Divisió
dHonor, el Cartagena. Lequip
que superi les dues primeres
eliminatòries aconseguirà lascens
a Divisió dHonor, mentre que
els perdedors de la segona ronda encara tindran una nova
oportunitat disputant una tercera eliminatòria entre ells, el guanyador de la qual també obtindrà
lascens a la màxima categoria del
futbol sala estatal.

lapunt
SISÈ PLAY-OFF CONSECUTIU
PER ACONSEGUIR LASCENS
L’Espanyol afronta el seu sisè
play-off consecutiu, des que
en la temporada 97/98 jugués,
com a Movistar Maxon
Montcada, la primera eliminatòria d’ascens contra
l’O’Parrulo, de Ferrol, que
finalment va aconseguir
l’ascens aquell any.
Després van seguir successivament l’Ourense, el
Jaén Paraíso Interior, el
Levitt Las Rozas i, la passada temporada, el Cafés

Candelas de Lugo. Tots
aquests equips van eliminar
l’actual Espanyol. LM
LLUÍS MALDONADO

LInstitut Municipal dEsports
(IME) preveu que la instal·lació
esportiva Montcada Aqua
sinauguri a loctubre. Aquesta és
una de les informacions que es
van donar a conèixer en la reunió anual de Consell General de
lIME feta el passat 28 dabril a
lAjuntament.
Lestructura de ledifici en construcció al Pla den Coll ja està
gairebé enllestida i al mes de
maig es comença a fer la coberta. En el moment de tancar
aquesta edició hi ha 2.074 persones preinscrites com a sòcies
de lequipament que podrà donar servei a més de 6.000 usuaris.
Un 65% de les reserves sha fet
ha través de lOficina dAtenció
al Ciutadà (OAC), mentre que
el 35% restant sha canalitzat
mitjantçant les instal·lacions del
gimnàs municipal.
El futur. Montcada Aqua és
una de les principals fites de
lIME amb lobjectiu de millorar
substancialment els ser veis
esportius municipals. Tant el
gerent de lInstitut, Joan Celma,
com el regidor dEsports Juan
Parra (PSC), han constatat que
la manca dinstal·lacions adequades ha estat fins ara un
obstacle per poder desenvolupar més programes esportius.
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>> Final de la lliga EBA Espanyola

El Canoe serà el primer rival
per arribar a la final a vuit de lEBA
El Valentine Montcada jugarà lanada el 10 de maig a Madrid i la tornada el 18 al pavelló Miquel Poblet
lluís maldonado
redacció

Per quart any consecutiu, el
Valentine Montcada masculí
disputarà la final del campionat
de la lliga EBA espanyola. Aquest
cop, però, haurà de superar el
Canoe de Madrid, que sha classificat tercer del grup B, en una
eliminatòria prèvia que jugaran el
10 de maig a la capital espanyola,
i el 18, la tornada, al pavelló Miquel
Poblet. Si supera aquesta primera
ronda, el Valentine sassegurarà
una plaça a la final a vuit que es
jugarà del 6 al 8 de juny, a decidir
encara entre Palència o Osca.
El Montcada va posar fi a la lliga
regular el dia 3 amb una victòria
per 93 a 95 a la pista del Joventut
de Badalona, en un partit que
injecta moral a lequip abans de
començar els playoffs després
de la desfeta de leliminació en
semifinals de la Lliga Catalana
tres dies abans.

final lliga catalana EBA
GABRIEL MASSANA/EL 9 PUNT

El Valentine Montcada va caure
derrotat el 30 d’abril en semifinals per 75 a 77 contra la La Unió
Bàsquet Sabadell, que va acabar
sent el campió de la Lliga Catalana EBA, en un partit marcat per
la polèmica arbitral. Per tercer any
consecutiu, els montcadencs es
queden a les portes de jugar la
final, que van guanyar l’any 95 i
que van quedar finalistes l’any
2000. El Valentine va dominar durant els tres primer períodes,
quan a tres minuts pel final guanyava de 6 punts. A partir d’aquest
moment, els àrbitres van desequilibrar el derbi vallesà, a favor
dels sabadellencs, que es van
acabant imposant gràcies a l’encert bàsicament de 4 jugadors,
Martínez, Castillo, Galán i Masjoan, que van anotar 68 dels 77
punts del rival. Per a l’entrenador
del Valentine, Ferran Anguera,
“no s’ha assolit un dels primer
objectius del club per aquesta
temporada”. Anguera considerada immerescuda l’eliminació
“per culpa d’errors injustificables de la parella arbitral”. LM

Omplir el pavelló. LEntre-

nador del Valentine, Ferran Anguera, confia en superar leliminatòria prèvia:“El Canoe és
un equip que combina bé veterania, joventut i té alçada”.
I és que aquest joc sadapta més
a les característiques dels montcadencs que despleguen millor el
seu joc amb rivals similars al seu
estil. A més, el Valentine disputarà
la tornada amb el factor pista a
favor.
La directiva ha fet una crida a la

El Sabadell
deixa fora de la
final el Valentine

població perquè el dia 18 de maig,
el pavelló Miquel Poblet registri
la millor entrada, en el partit de
bàsquet més important de la temporada. Per això, el club ha posat
a disposició dels afeccionats

entrades gratuïtes que es poden
recollir per la seu del carrer
Bonavista. Ferran Anguera, el
tècnic de la casa que ha debutat
amb molt bona nota aquest any
a la banqueta, buscarà que el

Valentine torni a situar-se en una
final a lligueta, i coronar-se com
a campions dEspanya de lEBA,
un títol que no van aconseguir
ni Ricard Casas ni Txema
Solsona.

esports

El sènior B
femení puja
a 2a nacional
lluís maldonado
redacció

El sènior B del Valentine Montcada femení ha aconseguit lascens a la Segona Divisió Nacional, després de quedar primer
del grup segon de la fase regular del campionat. Lequip va
guanyar aquest dissabte a Vic el
darrer partit de la lliga. Montcada serà precisament lescenari
de les fases finals de la Primera
Catalana, que es jugaran del 25
al 26 de maig a la Pista Coberta
Municipal, i que decidiran la resta dequips que acompanyen el
Montcada a la Segona Nacional. La coordinadora del bàsquet femení, Pilar Bilbao, ha fet
una crida perquè la pista coberta
presenti un bon ambient i es faci
costat a lequip local
Sènior A. Per la seva banda,
el sènior A ha finalitzat la temporada de la Primera Estatal a
la meitat de classificació, amb 14
victòries i 14 derrotes. El
Valentine va acomiadar la temporada el dia 1 de maig amb
una victòria contra el segon
classificat, el Santa Rosa per 81
a 85, en partit avançat.
Lequip que entrena Pilar Bilbao
ha completat la segona temporada a la Primera Estatal de forma irregular. Les previsions
fixades a principi de la competició era poder situar lequip
entre els cinc primers de la
categoria. Segons Bilbao, les
lesions de jugadores importants com Laura Cano han
castigat lequip des de principi de la temporada.

esports
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>> Handbol. Fase dascens

La Salle manté aspiracions
de pujar a Primera Catalana

>> Recta final de la lliga Preferent de futbol

El Montcada es col·loca
segon, en posició dascens
SÍLVIA DÍAZ

Lequip que entrena Jaume Puig se situa tercer en la lligueta del play off

lluís maldonado
redacció

La darrera victòria del La Salle
contra el Banyoles per 21 a 24
deixa els montcadencs en el tercer lloc de la lligueta dascens i
amb les opcions intactes daconseguir lascens a Primera Catalana. Amb aquest partit, els montcadencs ja sument dues victòries
en els tres partits disputats.

Llibre històric
dels 50 anys de
l’Handbol La Salle

Lequip que entrena Jaume Puig
va debutar amb derrota contra
el Molins de Rei, mentre que en
el segon partit es va imposar a
casa contra el Sant Esteve Ses
Rovires. Els propers dos partits,
ambdós a casa, poden ser determinants per obtenir el passi a
Primera Catalana, quan encara
queden cinc partits per acabar
la lligueta dascens.

CH LA SALLE

>>Emoció en la recta final de lliga

LLUÍS MALDONADO

>> El camp de Font Freda va registrar un bon ambient en un partit vibrant

lluís maldonado
redacció

Més de 200 persones es van
aplegar a lAuditori Municipal
l11 dabril en la presentació del
llibre del club, titulat Club
Handbol La Salle Montcada, Crònica dels anys viscuts. Un gran llibre
de 150 pàgines que recull la
trajectòria de lentitat i de les persones que han fet gran el club.
LHandbol La Salle Montcada
va commemorar així lacte central del 50è aniversari.A la presentació van assistir el director
General de lEsport, Josep
Maldonado, el diputat delegat
dEsports de la Diputació, Albert Batlle, el president de la
Federació Catalana dHandbol,
Jaume Conejero i lalcalde, César Arrizabalaga. El club també
ha organitzat una exposició
fotogràfica retrospectiva dels
50 anys a la Casa de la Vila que
es podrà visitar fins a final de
maig. LM

El Club Deportivo Montcada
sha col·locat segon de la regional Preferent, després de la
victòria el 4 de maig per 1 a 0 a
lEscala, al municipal de Font
Freda. El Montcada se situa així
en posició de play-offs dascens
a Primera Catalana a tres partits
pel final de lliga.
El conjunt que entrena Antonio
Vargas no va fallar el diumenge 4
de maig, i va vèncer lEscala, un
altre rival directe, amb gol
dAdriano al minut 81. El
Montcada va patir de valent. Els
nervis es van notar i la primera
part va ser molt disputada. A la
segona part, els locals van sortir
més motivats i van buscar amb
insistència la porteria rival, amb
ocasions clares de gol. A 11
minuts pel final, el golejador
Adriano aconseguia el gol que
situa segons als montcadencs.

>> Èxit de la UE Montcada al Campionat de Catalunya Escolar dEscacs

Judith Oliva, medalla dor

Eva Zamarreño va ser 5a i Clara Garcia va guanyar la plata en categoria aleví
UE MONTCADA

lluís maldonado
redacció

Judith Oliva, de la UE Montcada, sha proclamat campiona
en categoria sub-16 femení als
campionats escolars individuals
de Catalunya, que es van disputar a Salou el passat mes
dabril, entre els dies 12 i 15,
coincidint amb les vacances de
Setmana Santa. La nova campiona de Catalunya sha mostrat
molt contenta pel títol, després
de quedar segona lany 2000 i
2001: “Aquest any no mho
esperava, però és un títol que
em fa molta il·lusió ” , ha
reconegut.
Bona actuació. Altres juga-

>> Judith Oliva entre Eva Zamarreño a lesquerra i Clara Garcia, i lentrenador, Genaro de Lucía

dores de la Unió Escacs
Montcada, també van fer un sensacional campionat de Catalunya.
Eva Zamarreño, campiona al
2001, va quedar cinquena en la
mateixa també en sub-16. En
categoria aleví, Clara Garcia va
quedar vuitena en la modalitat
absoluta, i segona en competició
femenina. Daltra banda, Teresa

Tres finals. A falta només de

tres jornades per al final de la
lliga, tres equips, entre ells el
Montcada, mantenen una aferrissada lluita per fer-se amb els
dos primers llocs de la classificació. El primer, que dóna
passaport directe a la Primera
Catalana, locupa el Rubí, amb
65 punts. El Montcada és segon
(60), seguit a només 1 punt del
Sant Celoni (59) i 2 de lEscala
(58) (veure classificació).
Al Montcada li espera un
calendari a priori assequible. En
les tres properes jornades, visitaran primer lOlímpic Can
Fatjó de Rubí, el darrer classificat, però que buscarà una
victòria que li permeti eludir el
descens. En la jornada 32, el
Montcada rebrà al municipal de
Font Freda el líder, el Rubí, i
acomiadarà la lliga desplaçantse al camp del San Cristóbal de
Terrassa, el penúltim classificat.

Muñoz, que està federada amb
el club montcadenc, però que
participava amb lescola Sant
Gervasi de Mollet del Vallès, va
aconseguir la segona plaça absoluta per escoles i la primera
per a noies en la categoria infantil. Les tres participaran als
campionats dEspanya que se
celebraran al juliol a Mondáriz,
Pontevedra.
Ascens del primer equip.

El primer equip de la Unió
Escacs Montcada ha superat el
Congrés en la primera ronda de
leliminatòria dels play-offs
dascens a Primera Divisió. El
primer partit el van disputar el
dia 27 dabril a Barcelona, amb
resultat de 2,5 a 7,5 a favor dels
locals. A la tornada, jugada el 4
de maig, el primer equip de la
UE Montcada va tornar a derrotar el Congrés per 9 a 1. Els
montcadencs confien repetir els
bons resultats en els propers
emparellaments que encara falten per aconseguir lascens a Primera Divisió.
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les classificacions
FUTBOL SALA

FUTBOL

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 29 i 30
Espanyol-Andorra
Benicarló-Espanyol
Equip
1
2
3
4

Partits

Benicarló
Espanyol
Albacete
Las Palmas

30
29
30
30

2-2
3-5
Punts
70
68
56
56

Cassà-Montcada
Montcada-LEscala
Equip

1 Rubí
2 Montcada
3 Sant Celoni
4 LEscala

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 27 i 28
Espanyol B-Santa Llucia
Espanyol B-Sant Vicenç
Equip

1 Santa Coloma
2 Vall de Tenes
3 Gràcia
12 Espanyol B

Partits
28
28
28
28

7-3
?-?
Punts
64
56
53
27

2a Divisió B. Grup 2.
Jornades 27 i 28

26
26
24
26

55
47
46
40

Punts

30
31
31
31

65
60
59
58

Sant Joan-Palau
Lloreda-Sant Joan
Equip

1 Palau
2 Llefià
3 La Llagosta
15 Sant Joan

3-3
1-2

Partits

Punts

30
30
30
30

67
61
61
32

1
2
3
6

Don Bosco
Extremeño
Pere Gol
P. Barcelonista

27
24
18

Partits

Punts

22
22
22
22

49
48
39
34

HANDBOL

BÀSQUET

1
2
3
4

Valentine-UB Sabadell 100-101
Joventut-Valentine
93-95
Prat
Valentine
FC Barcelona B
UB Sabadell

Partits
29
29
29
29

54
51
50
49

Sant Andreu-Montcada B
2-0
Montcada B-Reus Dep
76-77
Equip
Partits
Punts
Sitges
Minguella
Reus Deportiu
Montcada B

30
30
30
30

Ripollet B-Can St. Joan
Bellvitge-Elvira Cuyàs A
Elvira Cuyàs A-Parets
Can Sant Joan-Santiago
Equip
Partits
1 Mollet
2 Cardedeu
3 Elvira Cuyàs A
16 Can Sant Joan

28
29
29
29

66-45
58-74
66-36
43-54
Punts
54
54
51
31

Cardedeu
Sant Esteve Ses.
La Salle
Les Corts

9
9
9
9

Polinyà-La Salle
La Salle-BM La Roca
Equip
1
2
3
6

Aleví absolut
2 Clara Gacia

Infantil absolut

>> Foto de família dels corredors locals a la cursa benèfica del Circuit

2 Teresa Muñoz

Infantil femení

ATLETISME
III MILLA SAGRADA FAMÍLIA
Classificació dels montcadencs
Absolut

Punts
13
13
10
10

Polinyà
Lleida B
Gavà B
La Salle

22
20
22
21

Cadet Femení
14 Lourdes Riera

CD MONTCADA

Cadet Masculí
14 Óscar Espinosa

Infantil Femení
15 Sonia Ortega

Punts
37
36
34
25

22 Franciscà Castro
36 Antoni Alcázar
48 Joan Riera

Aleví Femení
25 Andrea Martín

Aleví Masculí
25 París López

LLIGA ESCOLAR
Futbol sala. Copa Prebenjamí.
Jornada 3
AE Can Cuyàs-Font Freda
1-0
Reixac A-Reixac B
12-0
Descansa: Mitja Costa
Equip
Partits
Punts
1
2
3
4
5

AE Can Cuyàs
Reixac A
Font Freda
Reixac B
Mitja Costa

2
3
3
2
1

5 Irina Casado
8 Cristina Ortíz

Benjamí Masculí
1 Aitor Martín
2 Adrià Serrano

El CD Montcada campió de la superbowl

6
6
3
3
0

Lequip benjamí del CD Montcada es va proclamar campió de la
Superbowl 2003, que es va disputar el cap de setmana del 3 i el 4
de maig a les instal·lacions de Meyland de Barcelona. El Montcada
va guanyar a la final lescola de futbol de Reial Madrid. LR

Masculí. Ct. Territ. B. Grup 2
Jornades 25 i 26
Descansa: Elvira Cuyàs B
Elvira Cuyàs B-Rocafort 86-83
Equip
Partits
Punts
1 Fuster
2 Collblanc B
3 Terrassa B
14 Elvira Cuyàs B

25
24
24
24

50
45
45
28

Femení. Primera Estatal
Jornades 29 i 39
Valentine-CN Sabadell
Lima Horta-Valentine
Equip
Partits
1
2
3
8

Olesa A
Lima Horta
Mataró
Valentine

27
27
27
27

84-77
81-85
Punts
50
49
48
39

Femení. 1a Catalana. Grup 2
Jornades 28 i 29
Montcada B-Salt
Vic-Montcada B
Equip

1
2
3
4

Montcada B
Vic
Salt
Ipsi A

Partits
29
28
29
29

1
2
3
4
5
6
7
8

Reixac A
Font Freda
Sagrat Cor
AE Can Cuyàs
Reixac B
Mitja Costa
La Seguidilla
Ramon Fuster

13
13
13
13
12
11
12
14

39
30
23
21
15
10
6
2

Futbol sala. Aleví.
Jornada 14

Punts

Equip

Cic-Elvira Cuyàs
60-75
Elvira Cuyàs-La Garriga 38-36
Equip
Partits
Punts
11
12
12
12

CB MONTCADA

La Seguidilla-Reixac B
Font Freda-R. Fuster
1-0
Mitja Costa-AE Can Cuyàs
a.
Reixac A-Sagrat Cor
a.
Equip
Partits
Punts

Reixac-Mitja Costa
1-9
AE Can Cuyàs-Sagrat Cor B
a.
La Sardana- Sagrat Cor A
a.
Descansa: Can Cuyàs Cavin

Femení. Ct. català B. Grup 2
Jornades 9 i 10

1 La Salle
2 Canyelles
3 Elvira Cuyàs
4 Santiago

Futbol sala. Benjamí.
Jornada 14

60-83
56-60
53
51
50
49

22
22
20
17

de Catalunya. El preu de la
inscripció es va destinar a la
Fundacio Esclerosi Múltiple.
Dels atletes, José Gil va ser 10è
en la general de 8 km. En la cursa
de 3 km, els nens van fer un bon
paper, amb Aitor Martin, Adrià
Serrano, Jéssica Serrano, Cristina Ortiz, Albert Herrero, Sonia
Ortega, Andrea Martin i Anna
Ortiz. Tots els pares i amics
participants van acabar les seves
respectives curses. LR.

Infantil Masculí

a.
23-28

Partits

7 Albert Cera

Carlos Cera, de la Joventut
Atlètica Montcada, sha endut la
plata en la 3ª Milla Sagrada
Família de Barcelona, celebrada
el 27 dabril. En categoria
benjamí masculí Aitor Martín i
Adrià Serrano van guanyar la
medalla dor i la de plata, respectivament.
Daltra banda, atletes, pares i
amics de la JAM van participar
a les curses de 8 i 3 km celebrades el dia 13 dabril al Circuit

Benjamí Femení

55
53
52
45

Masculí. Ct. Territorial. Grup 3
Jornades 28 i 29

Partits

Femení. 2a Catalana.
Jornades 23 i 24

Punts

Masculí. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 29 i 30

1
2
3
8

Aleví absolut
8 Clara Garcia

Júnior Masculí
Masculí. 2a Catalana. Grup A
playoffs dascens a 1a catalana

Equip

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 29 i 30

1
2
3
4

Judith Oliva
Melissa Strasser (Cerdanyola)
Iria Vila (Peona i peó)
Eva Zamarreño

2 Carlos Cera
11 José Gil
12 Víctor González

La Salle-Sant Esteve Sesr.28-19
Banyoles-La Salle.
21-24

Equip

1
2
3
5

Tercera Regional. Grup 20
Jornades 25 i 26

Equip

JAM

Sub-16 femení

Santa Ana-P. Barcelonista 1-3
P. Barcelonista-Sta. Perpètuas.r.

Equip

Roser
Ripollet
Bellaterra B. Cerdanyola
AE Can Cuyàs Montcada
La Sardana
Badia

Partits

Bon paper de la JAM a la Milla
Sagrada Família de BCN

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Resultats finals

1 Teresa Muñoz

FASE COMARCA ALEVÍ
2a jornada. Resultats locals
1
2
3
4

0-1
1-0

Segona Regional. Grup 9
Jornades 29 i 30

Can Falguera-Can Cuyàs AD 5-7
Can Cuyàs AD-Sentmenat
?-?
Equip
Partits
Punts
1 Collblanc
2 Can Prat Lliçà
3 Cerdanyola
7 Can Cuyàs AD

ESCACS

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 30 i 31

esports

1
2
3
4
5
6
7

Partits

AE Can Cuyàs
La Sardana
Sagrat Cor A
Reixac
Can Cuyàs Cavin
Mitja Costa
Sagrat Cor B

10
10
11
11
9
8
10

Punts
27
27
24
18
6
3
0

més esp ¤ rts
Al proper número,
trobareu tota la
informació i les
classificacions de
lesport base a
lespecial informatiu
més esports

Èxit del Campus del Bàsquet Montcada
a.: Partits ajornats
s.r.: Sense resultat

Del 14 al 16 dabril, el CB Montcada va organitzar per segon
any consecutiu el Campus de Bàsquet adreçat a nens dentre 7 i
12 anys. El Campus va ser un èxit, i van participar més duna
seixantena de nens, que van poder aprendre i practicar tècnica
però sobretot, divertir-se durant els primers dies de les vacances
de Setmana Santa. A la imatge superior, els participants en la
fotografia de família dels participants amb monitors i tècnics. LR

esports

10
Anys

1a quinzena
maig 2003

>> Campionats dEspanya de Quads

Dos montcadencs, entre els millors
corredors de quads a Espanya
Els dos germans intentaran participar per primera vegada a la propera edició del Ralli Dakar

sílvia alquézar
redacció

Dos joves de Montcada i Reixac,
els germans Joan (28 anys) i Jordi
Serra (26 anys), participen al
Campionat dEspanya de quads
en les modalitats de raids, cros i
resistència. Ambdós saben el que
significa pujar al més alt del podi
i per partida doble. En Joan es
va proclamar campió estatal de
raids els anys 1999 i 2002, mentre que en Jordi va guanyar la
medalla dor en les edicions de
2000 i 2001. El seu objectiu és
revalidar els títols aconseguits en
anys anteriors. En Joan pren part
a les proves de raids proves de
més 300 quilòmetres al més pur
estil Dakar que els pilots han de
fer en una sola jornada i cros 
modalitat semblant al motocros,
que es disputa en un circuit de
muntanya amb una màquina
Bombardier DS 650 preparada
a consciència pel seu germà, que
treballa a una botiga especialitzada en quads, una mena de
moto amb quatre rodes que pesa
uns 180 quilos i pot arribar a
agafar una velocitat superior als
150 quilòmetres per hora. Per
la seva banda, en Jordi és un
expert en lespecialitat de resistència, curses de tres hores on
participen equips de dos pilots que
es van rellevant cada 25 minuts,
amb una Polaris de gran cubicatge.
Manca despònsors. Lafi-

ció pels esports de motor els ve

de ben petits. La seva primera
passió van ser les motos, però
ara fa uns sis anys van descobrir
lemoció de conduir els quads.
Vam començar llogant
quads per passar una estona,
com fa molta gent. I després
ens vam comprar un a mitges. Una setmana lutilitzava el
Jordi, i a laltra, el Joan. Ens
va agradar tant que ens hem
acabat dedicant-nos, comenten els dos. Malgrat això, no són
pilots professionals. Compaginen les seves respectives feines
amb els entrenaments i la
preparació de la màquina. És
un esport que encara té poc
ressò als mitjans de comunicació i això ens perjudica a
lhora de trobar espònsors,
expliquen els germans Serra, que
han dautofinançar part de les
despeses de la seva participació
a les diferents proves per manca de patrocinadors. En Joan
pertany a lequip Marivent i rep
el suport econòmic de la botiga
Quad Racing de la Garriga, on
treballa el Jordi, i a qui també
ajuden.
Anar al Dakar. A més de fer

un bon paper a les proves
estatals, laltre gran objectiu dels
germans Serra és participar a la
pròxima edició del ralli ParísDakar. En Joan vol prendre part
amb un equip format per tres
pilots un dells una dona, la
primera que participaria a la cur-

LLUÍS MALDONADO

31
39

S’obren les
inscripcions al
Torneig de
Futbol Sala
LInstitut Municipal dEsports i
Lleure ha obert el perióde
dincripcions al Torneig de
Fubol Sala 2003. Les incripcions
es poden fer del 19 a 22 de
maig, de dilluns a dijous de 17 a
19 h, a les instal·lacions del carrer
Bonavista, o bé trucant al 935
645 550. La lliga es disputarà del
14 a l11 de juliol a la pista
Coberta Municipal, i els play-off
es jugaran del 14 al 17 de juliol
al pavelló Miquel Poblet. La
quota dinscripció és de 300
euros per equips. LR

La piscina acull
el 9 de maig el
Campionat local
de natació

>> Els dos germans amb el quad a la serralada de Marina, i el Turó, al fons

sa en la modalitat de quads i
els mecànics. Per això, es necessita un pressupost mínim de
120.000 euros, uns 20 milions de
pessetes. Només la inscripció ja
costa 9.000 euros i llogar un
camió val 300 euros per cada
quilo de material que porti. Els

joves han fet una crida entre les
empreses del municipi perquè
col·laborin. Són molts diners,
però és una bona oportunitat
per donar-se a conèixer, ja
que el Dakar té una gran
repercursió mediàtica, indica
Serra.

La piscina coberta municipal
acollirà el proper 9 de maig el
Campionat Local de Natació. A
la prova participaran més de 120
nois i noies que formen part dels
cursets de natació organitzats per
lAjuntament. Els nedadors
escolars disputaran les proves
destil en papallona, equenes,
lliure i braça en categories
prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet i tant femenins com
masculins. Els tres primers
classficats per categoria i estil
rebran medalla. Sespera que la
piscina registre una gran entrada per seguir la competició que
es disputarà de 19 a 21h.LR

