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CLUB BÀSQUET MONTCADAPere Oliva deixa la presidència
després de nou anys al càrrec

La nova junta serà encapçalada per Rosa Olivares, que serà presentada oficialment al sopar del dia 16

PILAR ABIÁN

El CB Montcada tanca un cicle
de la seva història després que
el president, Pere Oliva, hagi
anunciat que deixa el càrrec, que
a partir d’ara ocuparà Rosa Oli-
vares. El relleu a la presidència
es farà efectiu en el decurs del
sopar fi de temporada que tin-
drà lloc el 16 de juny a un
conegut restaurant de la localitat
al qual es preveu l’assistència de
més de 200 persones.
Els èxits. Els 9 anys de man-
dat d’Oliva han estat prolífics en
títols que, juntament amb la
serietat en la gestió, han servit
per consolidar el prestigi de l’en-
titat. Gràcies al suport econòmic
de Valentine, el CB Montcada
ha pogut mantenir el primer
equip a la Lliga EBA, on ha ar-
ribat en tres ocasions al Cam-
pionat d’Espanya i, per dues
vegades, ha aconseguit l’ascens
a LEB 2. La manca de finança-
ment, però, va obligar la direc-
tiva a vendre la plaça, una  de-
cisió difícil però assenyada “que
ha demostrat en el temps que
era una aventura perillosa, tal
com ha succeït a clubs com
el Gramenet i el Valls, que
han acabat desapareixent”, ha
dit el president. Sota la direcció
d’Oliva, el Montcada també ha
consolidat el planter del club i
ha professionalitzat l’estructura.
L’espina clavada dels 9 anys de
presidència és l’evolució negati-
va de la secció femenina que, de
tenir un equip sènior a categoria
estatal i equips inferiors en totes
les edats, ha passat en l’actualitat
a tenir només un sènior en lligues
catalanes i un conjunt infantil.
“Hem anat perdent jugado-
res de manera progressiva, és

sílvia alquézar
redacció

>> FEMENÍ
El Valentine

perd la categoria
de Primera

sílvia alquézar
redacció

El Valentine femení ha baixat
a Segona Catalana, tot i  gua-
nyar el Sant Boi per 82-65 en
el partit de tornada de la pro-
moció de descens de Prime-
ra, disputat el 3 de juny a la
pista coberta. L’equip de
Marc Fabregat va estar a un
pas d’aconseguir l’objectiu de
la permanència, ja que es va
quedar a tan sols 4 punts de
remuntar la renda de 20 que
va obtenir-ne el rival al matx
d’anada. El Montcada va en-
trar en el minut final amb un
avantatge de 19 punts i la
possessió de la pilota, però
no va tenir sort en l’última ju-
gada. “L’equip ha donat la
cara fins al final i ha acabat
la lliga dignament”, ha lloat
el president, Pere Oliva, qui
reconeix que la campanya ha
estat difícil des del principi
amb la manca de jugadores i
d’entrenador. L’actual tècnic
–el tercer de la temporada–
Marc Fabregat, també ha
destacat l’esforç de la planti-
lla, que ha arribat a la recta
final amb moltes baixes.
“Això ens ha passat factu-
ra”, ha dit l’entrenador.

L’equip EBA fitxa
un base i un aler
El Valentine masculí ha incor-porat els dos primers fitxatgesde la pròxima temporada: el ba-se Unai Abrisqueta, del Sant Jo-sep de Badalona, i l’aler ÀlexArenas, del Sant Pere de Ter-rassa. Els dos jugadors van serpresentats oficialment el 9 dejuny a les oficines del club. A lafoto, d’esquerra a dreta, la direc-tiva Rosa Olivares, Abrisqueta,Arenas, el tècnic César Saura iel gerent del CB Montcada, Cé-sar Monfort. PA

‘INTENTARÉ ESTARA L’ALÇADA DEPERE OLIVA’

rosa olivares

-Quins són els objectius?
Volem tenir cobertes totes les
categories en masculí i comen-
çar a revifar la secció femenina.
Pel que fa al primer equip, vo-
lem mantenir la categoria EBA,
ja que, ara per ara, és inviable
l’ascens a LEB 2.
-Qui forma la nova junta?
Encara l’hem d’acabar d’en-
llestir, però som una junta
formada per pares i mares de
jugadors del club que tenim
molta il·lusió. Intentaré estar a
l’alçada de Pere Oliva i també
m’agradaria no estar tan sola
com ell. Per sort, hi ha un grup
de persones que estem tre-
ballant amb moltes ganes.
-Li preocupen els diners?
Sí, és clar. El pressupost de
l’any vinent ja el tenim cobert i
em tranquil·litza. El tema eco-
nòmic sempre és un neguit.
-Què li diria a l’afició?
Què vingui a veure els partits,
que tenim equips a categories
importants. Un altre dels objec-
tius és augmentar el nombre
de socis. SA

un problema que pateixen
tots els clubs”, ha explicat Oli-
va, qui ha comentat que el Sant
Boi, l’equip que ha guanyat la
promoció de descens al Valen-
tine femení, s’ha desfet tot i
mantenir la categoria de Prime-
ra Catalana.
A banda del problema amb la
secció femenina, el directiu
montcadenc reconeix que el pit-
jor moment de la seva trajectòria
al capdavant del club va ser la
mort del vicepresident, Adolf
Joan, a l’edat de 47 anys: “Els
millors amics els he trobat al
bàsquet”.

 >>  La gestió de Pere Oliva ha marcat una època al CB Montcada

SÍLVIA ALQUÉZAR
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El Lee Young Montcada torna
a triomfar amb deu medalles

sílvia alquézar
redacció

>> TAEKWONDO. Campionat d’Espanya de tècnica i pumse

El Club Lee Young Montcadaha tornat a triomfar al Campio-nat d’Espanya de taekwondo enla modalitat de tècnica i pumse,disputat a Pamplona entre el 3 i5 de juny. L’entitat local ha gua-nyat 4 medalles d’or, 4 de platai 2 de bronze. En individual, lamillor classificada ha estat Va-nesa León, a la categoria júnior.Per equips, el Lee Young ha pu-jat al més alt del podi en trio

 >>  Els medallistes del Club Lee Young Montcada al Campionat d’Espanya

LEE YOUNG

El CD Montcada té pràctica-ment tancada la plantilla de lapròxima temporada. El club haapostat per la continuïtat delprojecte liderat pel tècnic, ToniCarrillo. L’entitat ha renovat jaun total d’11 jugadors: Rafa,Báez, Pradas, Belda, Xavi Alon-so, Alberto Bueno, Javi Ventas,Roque, Mejía, Sergio i Mario.
Els nouvinguts. En el capítolde fitxatges, el Montcada haincorporat el defensa centralMarcos Hermoso, de 29 anys iprovinent del Sant Joan; elporter José Manuel, un homeamb experiència que ha jugat enel Bellavista Milán i diversosequips de Primera Catalana;Josué, lateral esquerre de 26 anysque estava jugant al MarianaoPoblet de Sant Boi de Preferent;el porter del Sant Joan, Ivan, unjove de 21 anys veí de Montca-da; i tres juvenils de l’EF Mont-cada: Cristian, Pedro i Loren,que seran compartits amb elSant Joan de Segona Regional.

>> FUTBOL.  Preferent Regional

El Montcada perfila la plantilla
amb 11 renovacions i 7 fitxatges
sílvia alquézar
redacció

El CH La Salle Montcada cele-bra el 16 de juny la festa fi detemporada a un conegut restau-rant de la localitat, on és previs-ta l’assistència de més de 200persones. L’entitat aprofita l’es-deveniment per homenatjar elsmillors jugadors i equips del cluben les diferents lligues. Enguany,rebran un obsequi dos jugadorsdel sènior masculí que handecidit posar punt i final a la sevacarrera esportiva: Òscar Sanfe-lipe i Xavier Sánchez. L’entitattambé premiarà els conjunts in-

>> HANDBOL. Sopar fi de temporada

La Salle ret homenatge
als millors de la lliga

fantil A i els dos juvenils per ha-ver fet una gran temporada.“Això vol dir que tenim unplanter de qualitat”, ha dit elpresident, Josep Maresma, enreferència al fet que l’equip A estroba entre els 10 millors de Ca-talunya de Primera i el B s’haclassificat en quart lloc a Segona.El club també reconeixerà eltreball d’una persona de l’entitatamb el lliurament de la insígniad’or de La Salle. “No volemdesvetllar qui serà l’homenat-jat”, ha avançat el president. SA

 >>  El porter Juan Roig ha fitxat pel Vilafranca, a Primera Catalana

La directiva i el cos tècnic hancoincidit a destacar que l’objec-tiu principal de la temporadavinent és fer el millor paper pos-sible, sense la pressió de pujarde categoria. “No volem sortircom a favorits, volem anarpartit a partit”, ha dit l’en-trenador, qui espera que la plan-tilla mantingui el bon nivell dela segona volta de l’última com-petició de lliga. El CD Mont-

cada ha reduït en 18.000 eurosel pressupost respecte la tempo-rada actual, uns comptes que esvan aprovar a l’assemblea anualde socis, el dia 9. La pròximacampanya serà atípica perquèl’equip començarà jugant alcamp de terra de la Font Fredaper passar després al nou estadide la Ferreria de gespa artificialque estarà enllestit a final d’any,segons les previsions municipals.

El sènior A femení del CB Elvi-ra Cuyàs ja és equip de SegonaCatalana. L’equip dirigit per Ser-gio Leiva ha obtingut l’ascenssense haver de disputar la pro-moció, ja que la Federació Ca-talana va decidir suspendre totsels partits de les eliminatòriesdonat que nombrosos conjuntsno volien pujar de categoria. Eltècnic ha fet una valoració moltpositiva de la temporada i ha

>> BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs
El sènior A puja a Segona

anunciat que, de cara a la prò-xima campanya, intentaran ferun equip més competitiu “per-què es una lliga més seriosa”.L’entrenador ha avançat quemantindran la plantilla actualamb la incorporació de tres ju-gadores del sènior B: Raquel,Mireia i Patrícia. La intenció delclub de Mas Rampinyo és con-tinuar amb dos sèniors feme-nins. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

resultats
INDIVIDUAL FEMENÍ-Júnior de 14 a 18 anys1 Vanesa León
-Sènior de 19 a 30 anys2 Montse Sánchez6 Yolanda Fidalgo
INDIVIDUAL MASCULÍ-Sènior de 19 a 30 anys7 José Ramón Salguero
-Sènior de 31 a 40 anys2 Diego Carrillo
PARELLA-De 14 a 35 anys2 Montse Sánchez iKenneth Rebollo3 Yolanda Fidalgo iDavid Ferrer
-De més de 36 anys3 José Gluck iBernardo Fidalgo

TRIO FEMENÍ-De 14 a 35 anys1 Montse Sánchez,Yolanda Fidalgo i VanesaLeón
TRIO MASCULÍ-De 14 a 35 anys1 Axel Rebollo, DavidFerrer iKenneth Rebollo2 Jorge Olías, José Ra-món i José Luis Estudillo
-De més de 36 anys1 Diego Carrillo, Bernar-do Fidalgo i Juan Anto-nio Santiago
TRIO INFANTIL MIXTE-Cadets de 12 a 14 anys8 Tania Bernal, PaolaFernàndez i CristinaValdivia

masculí i femení de 14 a 35 anysi, per parella, al grup de més de36 anys. “Estem molt satisfetsdels resultats perquè cada ve-gada hi ha més nivell”, ha ex-plicat José Santiago, el directordel club i seleccionador estatalde tècnica. Els guanyadors decada categoria participaran a laprimera edició del Campionatdel Món, que tindrà lloc a Seül(Korea) entre el 3 i 6 de se-tembre. “És el somni de famolts anys”, ha dit Santiago.

>> FUTBOL SALA. CFS Montcada

lluís maldonado
la redacció

torneig cívic
La Ribera serà escenari el 17 i
el 18 de juny d’un Torneig Cívic
de futbol sala que, més enllà
de l’aspecte esportiu, perse-
gueix un objectiu social. La ini-
ciativa forma part de les ac-
cions integradores que desen-
volupa la Taula Cívica de la Ri-
bera, en què participen tècnics
municipals, entitats i ciu-
tadans. Tot i que l’objectiu prin-
cipal de la iniciativa és posar
un granet més de sorra a favor
de la convivència, es valoraran
també els mèrits esportius
dels participants. Hi haurà
guardons per a l’equip gua-
nyador, el finalista, el conjunt
més cívic, el millor jugador i
porter i el màxim golejador. SD

El 20 de juny finalitza eltermini d’inscripció d’equipsa la Divisió de Plata a la seude la Lliga Nacional de FutbolSala (LNFS). El president delCFS Montcada, Eusebio Ca-rrero, i el regidor d’Esports,Juan Parra (PSC) han inten-sificat les negociacions en  lesdarreres setmanes per buscarpatrocinadors que facinpossible un projecte esportiuper al primer equip de cara ala propera temporada.En el moment de tancaraquesta edició ambdues partshan reconegut que estan al’espera de la resposta d’al-gunes empreses que hanmostrat interès en col·laboraramb el club, sense però, quehagin pres encara una decisió.Recordem que al maig, Carre-ro va desfer la plantilla del pri-mer equip per no disposard’una viabilitat econòmica peral projecte esportiu, un copque el patrocinador Grundigdesestimés continuar un anymés publicitant l’equip.
Sense canvis a la base.El Club i l’Ajuntament hanassegurat que la continuïtat dela base al municipi estàgarantida.

Continua la incógnita sobre
el futur del primer equip

 >>  Jugada d’aquest any

ANTONIO ÚBEDAEl club i l’Ajuntament busquen patrocinadors
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>> ATLETISME. Milla Urbana de Montcada

Encarna Granados i Jordi Comas
s’adjudiquen la primera edició

sílvia alquézar
pla d’en coll

Jordi Comas, del CE Universi-
tat, i Encarna Granados, del
Club Lloret de la Selva, es van
adjudicar la primera edició de
la Milla Urbana, que va tenir lloc
el 4 de juny amb motiu de la
Festa Major. La prova es va dis-
putar a la rambla dels Països
Catalans i va comptar amb la
participació de 200 atletes.
Valoracions. Els organitza-
dors –l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure i la Joventut Atlè-
tica Montcada– han coincidit a
fer una valoració molt positiva.
“Ha estat un encert apostar
per una cursa més curta que
la d’anys anteriors”, ha dit el
regidor d’Esports, Juan Parra
(PSC). En aquest sentit també
s’ha manifestat el president de
la JAM, Joan Abián, qui consi-
dera que el fet de poder seguir
en tot moment el desenvolu-
pament de les curses ha donat
molt ambient. Respecte a la par-
ticipació, el directiu s’ha mostrat
satisfet “perquè ha estat simi-
lar a la cursa de 5’5 quilò-
metres que veníem fent”.
Els corredors montcadencs van
fer un bon paper i van copsar
el primer lloc a les categories
júnior masculí, cadet femení, in-
fantil masculí, prebenjamí
masculí i aleví masculí i femení.
En la prova reina, el sènior
Carles Cera, de la JAM, va ser
segon.

>> CICLISME. Vintisisena edició

Víctor Moñino guanya la Volta al Vallès
sílvia alquézar
pla d’en coll

 >> Els premiats de la Volta al Vallès amb les autoritats en acabar l’última etapa davant del pavelló M. Poblet

El corredor Víctor Moñino, de
la selecció de Múrcia, ha guanyat
la vintisisena edició de la Volta
al Vallès, disputada els dies 27 i
28 de maig i 3 i 4 de juny. El
campió, amb un registre total de
4 hores, 34 minuts i 37 segons,
va aconseguir el triomf per no-
més dos segons de diferència
respecte el segon classificat, Je-
sús Quintanilla, del Rualje. L’úl-
tima etapa, de 60 quilòmetres,
es va fer el primer diumenge del
mes amb sortida de Parets i arri-
bada davant del pavelló Miquel
Poblet. El guanyador va ser a
l’esprint Edgar Manteca, del
Nicky’s.
Sortida. La tercera prova, feta
el dia 3, va començar a Mont-
cada. La Volta, organitzada pels
clubs ciclistes de Montcada i
Parets amb el suport dels ajun-
taments per on passa la cursa,

FOTOS: ÀNGEL HENARES

resultats
INDIVIDUAL1 Víctor Moñino (Múrcia)2 J. Quintanilla (Rualje)3 Eric Pedrosa (Sarfa)4 Patricio García (Rualje)5 E. Moreno (Múrcia)6 Jordi Simón (Nicky’s)7 A. Pedrero (Nicky’s)8 Pablo Serrano (Rualje)9 Jesús Herrada (Rualje)10 A. Torres (Levantina)11 E. Manteca (Nicky’s)
PER EQUIPS1 Rualje2 Nicky’s3 Selecció murciana

MUNTANYA1 Eric Pedrosa (Sarfa)2 Jesús Herrada (Rualje)3 Pablo Serrano (Rualje)
CADETS 1r ANY1 P. García (Rualje)
METES VOLANTS1 J. Risueño (Levantina)2 Víctor Moñino (Múrcia)3 Víctor Gil (Cabecar)
REGULARITAT1 Víctor Moñino (Múrcia)2 Eric Pedrosa (Sarfa)3 A. Torres (Levantina)

s’adreça a la categoria cadet. “La
valoració ha estat positiva”,
ha dit Joan Navarra, president
del  Montcada, però ha lamentat
el problema de senyalització a
l’arribada de l’última etapa quan
alguns corredors van irrompre
al circuit de la Milla Urbana, que
es feia a la rambla dels Països
Catalans.

El ciclista local José Ortín es va
quedar a les portes de poder re-
validar el títol de campió de la
marxa cicloturista Terra de Re-
mences (Garrotxa) en la catego-
ria de veterans de 55 a 64 anys.
El corredor, que havia guanyat
les quatre edicions anteriors amb
un registre superior que el d’en-
guany, va arribar el quart d’un
total de 69 participants amb un
temps de 5 hores, 19 minuts i
42 segons. Ortín va ser el 53 de
la general, amb 1.033 arribats en
una prova de 175 quilòmetres
amb tres ports de primera. SA

>> CICLOTURISME

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> José Ortín

>> CINEMA
Bona acollida
del Festival

de Muntanya
de Torelló

sílvia alquézar
montcada

 >> Joan Salarich

SÍLVIA ALQUÉZAR

Ortín, quart
a Remences

 >> L’arribada a l’esprint a Montcada

L’Auditori Municipal va acollir
el 8 de juny la projecció de les
dues pel·lícules guanyadores de
l’última edició del Festival de ci-
nema de muntanya de Torelló:
Kangchenjunga: historia de un super-
viviente, de José Manuel Herráiz;
i Dones del K2, dels nordameri-
cans J. Rhoads i J. Jordan.
Gràcies a la iniciativa del Centre
Excursionista de Montcada, el
Cim, la ciutat acull des de fa sis
anys els films premiats al certa-
men d’Osona, que té per ob-
jectiu donar a conèixer un gènere
amb poc ressò entre el públic
en general. Enguany, l’acte va
comptar amb la presència del
director del Festival de Torelló,
Joan Salarich, qui va lloar el Cim:
“Montcada és pionera en la
difusió del festival. Ara ja
s’exporta a 14 poblacions i
totes són capital de comar-
ca”.

 >>  Els membres de la Joventut Atlètica Montcada que van participar i col·laborar en la Primera Milla Urbana

classificacions
-Prebenjamí femení1 Sara Rubio(Ripollet)2 Rut Gali (Sabadell)3 Sara Sánchez (Ripollet)6 Cristina Aleu7 Elena Baeta8 Maria Betrán11 Marta Abián13 Abigail Jurado-Prebenjamí masculí1 Daniel Castillo2 Joan Riera3 Eric Ceron4 Martí Cañelles5 Biel Betrán7 J. José Munuera8 Pau Salazar9 Diego Elía10 Alejandro Carrasco11 Víctor Gómez12 Nil Sánchez13 Daniel Palomino14 Eloy Baeta15 Roc Cañelles16 Juan Palomino18 Marc González19 Pol Rodríguez21 Pau Herrero-Benjamí femení1 Sandra Caballero (BCN)2 Meritxell Gali (Sabadell)3 Alba Mayà (JAM)4 Janet Cruz (JAM)7 Elia Canga (JAM)8 Aida Rdez (JAM)9 Alba Molina (JAM)

10 Berta Baeta (JAM)11 Paula Abián (JAM)12 Joana Baeta14 Núria Díaz (JAM)-Benjamí masculí1 C. Roguera (Ripollet)2 Alejandro Ariza (JAM)3 Marc Garcia4 Manel Mérida5 Sergio Vázquez-Aleví femení1 Paula Teruel (JAM)2 Rocío Hdez. (Ripollet)3 Eva González6 Laia López7 Yaiza Rosales8 Mireia Mir-Aleví masculí1 Albert Mir2 Víctor Fernández3 Juan Montserrat4 Carlos Marqués5 Yusara Darif6 Luis Amador7 Eadem Herrera8 Jordan Juanazo9 Marc Parra10 Adrián Martínez11 Ismael García-Infantil femení1 Mar Juárez (Montornès)2 Judit Gali (Sabadell)3 Natalia Martín (Lliçà)-Infantil masculí1 Aitor Martín (JAM)2 Adrián Serrano (JAM)

3 Albert Mayà4 Oualid Nassiri (JAM)5 Andrés Hernández6 Jorge Juanazo7 Rubén Aleu8 Rubén López9 Erik del Río10 Manel Candalija-Cadet femení1 Jessica Serrano2 Silvia San Nicolás3 Eva Gómez4 Ana Ortiz5 Aroa Gutiérrez-Cadet masculí1 Oriol Ciurans (Caldes)2 Eloy Muñoz (Ripollet)3 Yahya Yahya (UCA)-Júnior masculí1 Antoni Alcázar (JAM)2 Miguel Rodrigo3 Basili Alcázar (JAM)4 Joan Riera (JAM)-Veterà femení1Montse Prat (Sabadell)2 L. Tramuns (Nou Barris)3 Dolores Surroca (BCN)-Veterà masculí1J.Colomer(Sta. Perpètua)2 Xavi Sánchez (Afisa)3 Agustín Díaz (St. Celoni)6 Ángel Fraile (JAM)13 José Muñoz (JAM)15 Eduard Baeta16 Carles Cañelles17 Emilio Sánchez (JAM)

21 José Vázquez-Open popular-no federats1 Juan Gil (Castellbisbal)2 Guillermo Manso (BCN)3 Miguel Parreño (BCN)4 Jordi Flores (JAM)10 Antonio Marcos11 Sergio Beneitez14 Juan Serrano23 Juani Cámara24 Isabel Trías25 Carmen Ruiz28 Teresa Martín29 Urbano Manzano32 Sílvia Alquézar34 Lidia García35 Pilar Casajuana37 Mercedes Mesalles39 Olga Torrecillas41 Heidi Gabarrón42 Begoña-Absolut femení1 Encara Granados (Lloret)2 Núria Puig (Ripollet)3 Encarna Gacía (Vic)-Absolut masculí1 J. Comas (Universitat)2 Carles Cera (JAM)3 M. Azdaou (Girona)20 Víctor González (JAM)21 Eric Teruel (JAM)23 Xavier Martí

* En vermell, elsparticipants de Montcada  >> Una de les curses de la I Milla

FOTOS: ÀNGEL HENARES
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>> ESCACS. Open Internacional Vila de Montcada

La catorzena edició augmenta
el nivell amb més jugadors d’elit
sílvia alquézar
redacció

>> ESPELEOLOGIA.  Campionat de Catalunya

El CEAV guanya cinc medalles
sílvia alquézar
redacció

en 2 minuts...
�  Nou triomf de Guirado en wu-shu

�Bon debut local al Mundial de billar

�La Fira de Caça creix en prestigi

El montcadenc Emilio Guirado, del Club de Wu-shu l’Alzina
Sport de Terra Nostra, ha guanyat la medalla d’or en combat a
la categoria de menys de
70 quilos al Campionat
Internacional d’Ourense,
disputat el 10 i 11 de juny.
L’esportista local –a la
foto, amb el casc blanc–
també va aconseguir el
guardó de plata en for-
ma tradicional estil sud.
“Estic molt content
perquè he obtingut un
nou triomf aquesta
temporada”, ha dit Guirado, qui competia amb la selecció
espanyola. També van prendre part els combinats d’Itàlia, Por-
tugal i la Xina, els actuals campions del món. SA

El montcadenc Rubén Díaz, del Club Santos Billar, va quedar el
600 d’un total de 5.000 participants al Campionat del Món de
billar americà disputat a Las Vegas (USA) entre el 10 i el 21 de
maig. La selecció espanyola, de la qual formava part el jove, va
acabar a la posició 64 de 900 equips en competició. “La prova
m’ha servit per agafar experiència per a properes edicions”,
ha dit Díaz –a la foto– de 24 anys i categoria Màster. SA

ALZINA SPORT

 >> Evgenny Janev (de negre) guanyador de l’Open 2005 i M. Panelo, segon

 >> Els medallistes locals amb altres companys del CEAV

Tres membres del Centre Espe-
leològic Alpí Vallesà, amb seu a
Can Sant Joan, van guanyar cinc
medalles a la primera edició del
Campionat de Catalunya d’es-
peleologia, disputat l’11 de juny
a Granollers. El veterà Ildefonso
García va obtenir el guardó
d’or en velocitat i tècnica d’an-
clatge i seguretat. En categories
juvenils, Daniel Jiménez va pu-
jar al més alt del podi en les ma-
teixes proves, mentre que Ivan
García va aconseguir la medalla
de plata en velocitat. “Són uns

excel·lents resultats”, ha valo-
rat Ildefonso García. Els espe-
leòlegs montcadencs participa-

ran al Campionat d’Espanya,
que tindrà lloc a Sevilla el prò-
xim mes de setembre.

SANTOS BILLAR

CEAV

SÍLVIA ALQUÉZAR

La catorzena edició de l’Open
Internacional d’Escacs Vila de
Montcada es preveu la més
competitiva de la seva història
amb la participació de 8 grans
mestres, 21 mestres internacio-
nals i 6 mestres federats. En to-
tal, són 35 jugadors titulats de
13 països diferents. El número
1 del rànquing és Farhad Ta-
hirov, de l’Azerbaijan, amb un
ELO de 2.583 punts, seguit per
l’ucraïnès Viktor Moskalenko,
amb 2.540. El torneig es
disputarà entre el 25 de juny i el
4 de juliol al pavelló Miquel
Poblet de 16.30 a 21.30h. La UE
Montcada repartirà 9.255 euros

en premis, 1.900 més que en
l’edició anterior. El guanyador
del Grup A rebrà un guardó de
2.500 euros. L’Open  és un dels

més prestigiosos i, per tercer
cop, està inclòs dins del Circuit
Internacional d’Opens d’Estiu
de Catalunya.

L’1 i 2 de juliol el paratge natural de Mas Duran acollirà la
primera edició de la Fira de
Caça de Barcelona, que subs-
titueix a la tradicional Fira del
Caçador i del Gos. La mostra
guanya així protagonisme en
el panorama de les fires arreu
de Catalunya, amb més espai,
i més expositors d’arreu de l’estat. LR

SÒNIA HERNÀNDEZ
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>> IME. Estiu 2006L’esport omplirà els carrers
amb tota mena d’activitats

ARXIU/SILVIA DÍAZ

 >> 3x3 de bàsquet, a la plaça de l’Església, l’estiu 2005

Uns 200 joves s’han inscrit als casals d’estiu de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure

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

Les activitats esportives
d’estiu de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure
(IME) es posen en marxa
aquest mes de juny, amb
un programa similar al
d’anteriors edicions.
El primer acte del progra-
ma al carrer és el 3x3 de
bàsquet a Can Sant Joan,
el 22 de juny. El bàsquet
tornarà l’11 de juliol a la
plaça de l’Església.
En futbol, la Diada de 3x3
a Can Cuiàs serà el 27 de
juny, mentre que el 6 de
juliol tindrà lloc la Diada
davant el pavelló Miquel
Poblet.
La Diada d’handbol al car-
rer serà el 4 de juliol, la Diada
de Tir amb Arc, el 29 de
juny, la Cursa de Bicis
Marxa Lenta tindrà lloc el
18 de juliol i la Cloenda, el
20 de juliol, a la plaça Lluís
Companys. Totes les
activitats començaran a les
18h, a excepció del tir amb
arc, que serà a les 19h.
El Campionat de Natació
Vila de Montcada se cele-
brarà el 12 de juliol a la pis-
cina municipal, a les 19h. Els
interessats en inscriure’s a les
activitats al carrer i al tor-
neig de natació ho han de

silvia díaz
redacció

>> IME.  Nova competició

Inscripcions al torneig
de futbol sala d’hivern
L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME)
manté obert fins al 14 de
setembre el termini per ins-
criure’s al Torneig de
Futbol Sala 2006-07.
Aquesta és la segona
vegada que el departament
intenta tirar endavant
aquesta lliga. Segons el
president de l’IME i regi-
dor d’Esports, Juan Parra
(PSC), “hem avançat el
termini d’inscripció
perquè l’any passat ho
va començar a muntar
massa tard, al setembre,
quan tots els equips que
podrien estar interessats
ja s’havien apuntat a lli-

>> GIMNÀSTICA. La Unió

L’entitat acomiada la temporada
amb un festival el 18 de juny

El club gimnàstic La Unió
celebra el 18 de juny el seu
tradicional festival de fi de
temporada, al pavelló Mi-
quel Poblet, a partir de les
18h. A l’acte, que té el su-
port de l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure
(IME), participaran totes les
gimnastes de l’entitat, dels
4 als 19 anys, que faran una
exhibició d’uns minuts
cadascuna, a més de les
actuacions dels equips. Hi
prendran part tant les
gimnastes de competició
com les de base. Al festi-
val hi haurà demos-
tracions de totes les moda-
litats: mans lliures, cèrcol,
pilota, masses i corda.

silvia díaz
redacció

LA UNIÓ

fer a l’IME (c/ Tarragona,
32) i el preu és d’un euro per
persona inscrita, a excepció
de la cloenda i la Diada de
Tir amb Arc, que són gra-
tuïtes. La piscina també
acollirà, el 9 de juliol (d’11 a
17h), una nova edició de la
jornada solidària Mulla’t
per l’Esclerosi Múltiple.
Altres activitats. La
lliga regular de futbol sala
d’estiu finalitzarà el 8 de
juliol i la final tindrà lloc

el 13 de juliol, al pavelló
Miquel Poblet. Els pri-
mers partits es van dis-
putar el 12 de juny, a la
pista coberta.
Aquest any, a la lliga s’hi
han inscrit onze equips,
dividits en dos grups. Al
grup A hi ha Los Cor-
leone, Team’s, Estudis
Bellabet, Billares Mont-
cada, DINA i Los 33
Centilitros. Al grup B,
els equips són Los Pipan-
kos, Arosound, Santa

D’altra banda, l’equip in-
fantil de competició de La
Unió va participar a la fi-
nal del Trofeu de Barcelo-
na comarques, el 3 de juny
a Palau-solità i Plegamans,
però no va aconseguir pu-
jar al pòdium. La tem-
porada de competició va
finalitzar el 10 de juny a
Sabadell, amb el Trofeu
Primavera. La benjamí He-
nar Cuéllar va ser primera
i les alevins Andrea Mayor
i Laura Riera, totes dues
terceres. En categoria in-
fantil, Patrícia Jané va ser
tercera i Helena Bea,
quarta, i també hi van
participar Claudia Vila i
Astrid Oviedo. Totes les
gimnastes van presentar un
exercici de mans lliures.  >> Participants a la VII Trobada Primavera

�Cursos de natacióLes persones que van fer natació a Montcada
Aqua el curs 2005-06 i vulguin continuar amb
les classes poden reservar ja la seva plaça per a
la propera temporada, per evitar cues d’espera
al setembre, quan es posin en marxa les ins-
cripcions per a nous alumnes. D’altra banda,
la matrícula per als cursos intensius de natació
d’estiu de l’equipament estaran obertes fins al
30 de juny, tot i que es recomana fer la ins-
cripció el més aviat possible, perquè les places
són limitades. Aquest any hi ha classes dels
nivells iniciació, mig i perfeccionament, per a
adults, infants, bressol i nadons, a més de l’Es-
cola de Natació. Els interessats s’han d’adreçar
a Montcada Aqua (c/ Tarragona, 32). SD

en 2 minuts...

Maria de Montcada,
Iberfusion i Los Cacho-
rros.
D’altra banda, uns 200
infants, dividits en set
grups d’edat, participa-
ran als casals d’estiu que
ofereix l’IME i que es
faran del 26 de juny al
21 de juliol a la Zona
Esportiva Centre. El
programa d’activitats de
l’IME també inclou els
tallers de dansa oriental,
tai-txi i country.

gues d’altres pobla-
cions”. Les persones que
vulguin participar-hi s’han
d’inscriure, de dilluns a
dijous, de 9 a 13h i de 17 a
19h, a les oficines de l’IME
(c/ Tarragona, 32, telèfon
935 650 999). La quota
d’inscripció és de 700
euros i inclou l’assegu-
rança a la Mútua General
Esportiva per a cada juga-
dor.
La lliga es disputarà els
diumenges, a partir de les
16h, a la pista municipal
coberta (Zona Esportiva
Centre). Tindran trofeu i
obsequi els quatre equips
millor classificats. SD

� La JAM, a la final de Catalunya
Els set corredors de promoció de la Joventut
Atlètica Montcada que van participar a les fases
prèvies de Sabadell (3 i 4 de juny) s’han classificat
per disputar el Campionat de Catalunya aleví,
infantil i cadet que tindrà lloc el 17 de juny, al
Prat de Llobregat. L’aleví Paula Teruel va ser
quarta en 600 metres llisos. En infantil masculí,
Aitor Martín va ser segon en 1000 metres obsta-
cles i setè en salt de llargada, mentre que Adrián
Serrano va aconseguir la vuitena posició en 3.000
metres llisos. En cadet, Oualid Nassiri va ser
setè en 3.000 metres llisos, la mateixa posició que
va obtenir Aida Ariza en aquesta mateixa prova.
Sara Zamarreño va quedar en dotzena posició
en 600 metres llisos i Lluís Naval va ser quinzè
en 1.500 metres obstacles. SD

�Millor jugador de korfbal
La Federació Catalana de Korfbal ha escollit Dani
Blanco, jugador de l’equip infantil de korfbal de
l’IES Montserrat Miró, com a millor jugador de la
lliga d’aquesta categoria. Blanco va rebre el guardó
a la jornada festiva que es va celebrar a Montcada a
final de maig. París López, també del Miró, era un
altre dels candidats a aquest premi. L’entrenador
de l’equip, Esteban Moly, estava nominat com a
millor tècnic, premi que finalment va anar a parar
als entrenadors del Secretari Coloma. D’altra banda,
l’equip infantil va participar el 7 de juny, junt amb
altres conjunts d’aquesta categoria i també cadets, a
la IX Final KIES que es va celebrar a Cerdanyola.
La jornada forma part d’un pla de promoció del
korfbal que impulsa la Federació. SD
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actualitatactualitatdels clubs
BÀSQUET> Final de lliga
Els equips femenins, als primers llocsL’infantil femení del CB Montcada ha acabat líder degrup de la Lliga de Promoció de Bàsquet (nivell C2),que va finalitzar a finals de maig. El conjunt ha fet unabona segona part de temporada després d’un mal inicia la Primera Fase. L’equip cadet de La Salle (nivell B2),per la seva banda, també ha fet una temporada nota-ble, quedant tercer. En aquest mateix grup competeixel cadet femení del CB Elvira Cuyàs, que ha estat novè.El premini i el preinfantil masculí del CB Montcadahan quedat tots dos a la segona posició i la resta d’equipsdel club –mini A, mini B i infantil masculins- hanquedat a la part baixa de la taula, com també ho ha fetel mini masculí del CB Elvira Cuyàs. El cadet masculíde La Salle ha quedat cinquè. Pel que fa als equips dePromoció del CEB Can Sant Joan, l’infantil ha estatvuitè i el cadet, setè. SD

Èxit de participació i organitzacióMés de 600 persones, entre jugadors, pares, socis i veïns,van participar a la II Diada d’Handbol “Salvador Be-nítez”, organitzada pel CH La Salle Montcada, que esva celebrar l’11 de juny a les instal·lacions del col·legi LaSalle i al pavelló Miquel Poblet. Als partits, hi van com-petir 22 equips de les categories aleví fins a juvenil, a mésde cinc equips masculins i femenins de veterans, sumantuns 350 jugadors. En aleví, la Salle va ser quart, jugantcontra el Vilamajor (primer classificat), Lycée Français,OAR Gràcia, Cerdanyola i Creu Alta Sabadell. Eninfantil femení, La Salle va ser segon, davant el BMGranollers (primer) i Vilamajor. La Salle va ser quart eninfantil masculí, contra el Sant Quirze (primer), LycéeFrançais A, Lycée Français B, Creu Alta i SalleBonanova. En cadet masculí es va disputar un triangu-lar entre el Sant Martí Adrianense (primer), Canovelles(segon) i La Salle (tercer). El juvenil masculí va guanyarel seu triangular, davant el Canovelles (segon) i Sant Martí(tercer). SD

HANDBOL> Diada

CB MONTCADA> BÀSQUET
Festa per finalitzar la temporadaEl CB Montcada va acomiadar el curs de l’Escola deBàsquet el 10 de juny, amb una jornada a la pistacoberta, a la qual van assistir una vintena dels alumnesmés petits de l’entitat. L’objectiu de la trobada erapotenciar les habilitats psicomotrius dels infants demanera lúdica i insistir en l’aprenentatge de lestècniques del bàsquet. Els infants van fer proves queconsistien, entre d’altres, en encistellar amb una pomaa la boca, botar la pilota a la vegada que es controlavaun globus i circuits. Els monitors van ser entrenadordel planter del CB Montcada. SD

CB ELVIRA CUYÀS> BÀSQUETLes cadets, a un torneig d’EivissaL’equip cadet femení del CB Elvira Cuyàs va dispu-tar un torneig a Eivissa del 2 al 4 de juny, organitzatpel CD Tanit. És el primer cop que un conjunt del’entitat participa a un esdeveniment d’aquest tipus,a el qual hi competien equips de les categories infan-til fins a sèniors de les Illes Balears, Catalunya i tambédel País Basc. Al grup de l’Elvira Cuyàs hi haviadotze equips i tots van disputar una lliga, jugantquatre partits cadascun. D’altra banda, l’entitat deMas Rampinyo va celebrar el 10 de juny a la nit lafesta de fi de temporada. SD

 >> Infantil masculí del CH La Salle, contra el Sant Quirze

SILVIA DÍAZ
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EF MONTCADA> FUTBOLMolts equips de l’entitat s’enduen el trofeuEls patufets, aleví A, aleví B, infantil B, juvenil B i elconjunt femení de l’Escola de Futbol Montcada vanquedar primers del seu grup al primer torneig organitzatper l’entitat, que es va celebrar el 10 i 11 de juny alscamps de Can Sant Joan i de la Font Freda, en el qualvan participar tots els equips de futbol de l’entitat da-vant de conjunts convidats. En segon lloc van quedarels equips prebenjamí B, prebenjamí A, benjamí A ijuvenil A. En tercera posició es van situar el benjamí B,infantil A, cadet B i cadet A. La majoria dels partits erentriangulars. Les autoritats municipals i els responsablesdel club van ser els encarregats del lliurament de premis.El torneig finalitzarà amb un sopar de germanor al campde la Font Freda (21h), el 17 de juny, en el que també hihaurà trofeus i reconeixements per als jugadors de l’es-cola. D’altra banda, els patufets van guanyar la SupercopaFUTVEBAL el 3 de juny a Cerdanyola, aconseguintdues victòries, davant el Mollet (3-2) i el Sabadell Nord(2-0). El prebenjamí B va ser tercer a la Supercopa de laseva categoria, va perdre contra l’Adefub Ripollet (2-1)i va guanyar el Sabadell (2-0). El torneig l’organitzaval’Associació de Futbol Benjamí del Vallès. SD

les classificacions
FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE
Benjamí. Copa Federació
Grundig-Les Corts 0-1
Aleví. Copa Federació
FC Barcelona-Grundig 4-7
Cadet A. Copa Federació
Grundig-Marfil 4-3

BÀSQUET

CB MONTCADA
Premini mas. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 2. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 CB Sant Josep 16 31

2 CB Montcada 16 29
3 La Garriga 16 27
4 CB Torelló 16 25
Mini mas. A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 UE Mataró 18 35
2 EBCB Cornellà 17 30
3 JAC Sants 17 29
7 CB Montcada 18 24
Mini mas. B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 Jov. Badalona 15 30
2 UE Mataró 16 30
3 CB Llavaneres 16 27
9 CB Montcada 16 16
Preinfantil mas. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 1. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 AEB Mataró 16 31
2 CB Montcada 15 28

3 Vilassar Mar 15 23
4 ACB Palau 15 22
Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell A2. G 3. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 CB La Mercè 16 28
2 Salle Manresa 16 27
3 CB Solsona 16 26
6 CB Montcada 16 23
Infantil fem. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 CB Montcada 18 34
2 CB Parets 18 28
3 Sant Andreu 18 28
4 Sant Climent 18 28

CB ELVIRA CUYAS
Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Final de lliga
Equip Partits Pt.

1 Manyanet Corts 16 30
2 CB Betsaida 16 28
3 Vilassar de Dalt 15 26
4 Elvira Cuyàs 14 24
Cadet Femení. PB Segona Fase.
Nivell B. G 2. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 CB Ripollet 18 34
2 Vilassar Mar 18 31
3 La Salle 18 29
4 Vilanova 17 27
9 Elvira Cuyàs 17 20

CEB CANT SANT JOAN
Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C1. G 5. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 CB Llinars 15 27
2 Lliçà d’Amunt 15 26
3 AE Teià 16 25
8 Can Sant Joan 15 19

Cadet mas. PB Segona Fase.
Nivell B1. G 2. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 CB Granollers 18 33
2 BC Canovelles 17 32
3 CB Roda 18 31
7 Can Sant Joan 18 23

LA SALLE MONTCADA
Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Final de lliga
(veure classif icació al CB
Elvira Cuyàs)
Cadet masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 4. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 Montmeló 17 34
2 L’Ametlla 17 29
3 Arenys Munt 16 29
5 La Salle 17 27

FUTBOL

EF MONTCADA
Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 Palau solità 28 73
2 Martorelles 28 68
3 CE Sabadell 28 67
11 EF Montcada 28 29
Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Final de lliga
Equip Partits Pt.1 EC Granollers 30 76
2 EF Montcada 30 75
3 UD Lourdes 30 74
4 CF Parets 30 68
Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 L’Hospitalet 24 61

2 Horta 24 57
3 Alzamora 24 54
7 EF Montcada 23 28
Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 Sant Celoni 26 69
2 Lliçà d’Amunt 25 57
3 Montornès 26 56
7 EF Montcada 26 34
13 UD Santa Maria 24 12

UD SANTA MARIA
Juvenil. Segona Divisió. Grup
29. Final de lliga
(Vegeu classificació a l’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infanti l  Masculí A. Copa
Catalunya. Grup C. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 La Salle 4 7
2 Safa Horta 4 6
3 Palautordera 4 3
4 Parets 4 2
Infantil Masculí B. Copa
Catalunya. Grup E. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 BM Granollers 5 10
2 AFEMS Terrassa 5 8
3 Joventut Mataró 5 6
6 La Salle 5 0
Juvenil B. Segona Catalana. Fase
Final. Jornada 10
La Salle-Esplugues 30-26
Equip Partits Pt.1 Canovelles 10 14
2 Cooperativa 10 12
3 Parets 10 12
4 La Salle 10 9

 >>Elvira Cuyàs i La Salle van coincidir en el mateix grup
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 >> Participants a l’Escola de Bàsquet del CB Montcada

SILVIA DÍAZ

 >>El juvenil de l’EF Montcada jugant contra el FS Mollet

Primer torneig de l’entitatEls dos equips de futbol sala de l’EF Montcada, l’infantili el juvenil, van celebrar el 10 de juny el I Torneig del’entitat al pavelló Miquel Poblet, coincidint amb lacelebració del torneig de futbol del club. Els infantilsnomés van disputar un partit, que van perdre davant elVilassar. El juvenil va quedar segon jugant un triangularcontra el Ripollet, que es va emportar el torneig, i elMollet, que va ser tercer. La secció de futbol sala del’escola ja s’ha posat en marxa per formar les plantillesde la propera temporada de les categories infantil, cadeti juvenil. Els interessats en jugar a futbol sala a l’EFMontcada es poden posar en contacte amb l’entitat eltelèfon 615 465 293. SD

EF MONTCADA> FUTBOL SALA

 >> Els Patufets, contra el Ripollet

SILVIA DÍAZ

GRUNDIG MOBILE> FUTBOL SALAEliminats de la Copa FederacióEls equips benjamí, aleví i cadet A del Grundig Mo-bile van ser eliminats de la Copa Federació de futbolsala a la darrera jornada del torneig. De tots els equipsdel planter del club, aquests tres han estat els que méstemps s’han mantigut a la competició, ja que infantil,cadet B i juvenil van caure als primers partits. Al dar-rer enfrontament, el benjamí va perdre per 0 a 1 da-vant Les Corts, quan només l’empat els hagués servitper guanyar la Copa. L’aleví va caure davant el Barçaper 4 a 7 i el cadet A també va perdre, davant el MarfilSanta Coloma, per 4 a 3, en un partit molt ajustat quefinalment es van emportar els colomencs. SD


