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Nova edició 
de l’arribada 
de la Flama 
del Canigó

La Flama del Canigó arribarà a 
Montcada el 23 de juny de la mà 
d’El Cim, que després d’anar-la 
a buscar a l’emblemàtica mun-
tanya catalana, la durà a La 
Unió de Mas Rampinyo (20h). 
Des d’aquí  recorrerà els carrers, 
transportada per membres de 
la JAM en una cursa de relleus. 
Està previst que arribi a la plaça 
Bosc de Can Sant a les 20.30h, 
on els Diables llegiran un mani-
fest. La flama continuarà la seva 
ruta fins al carrer Major (21h), 
on tindrà lloc l’últim relleu, que 
es farà conjuntament amb totes 
les entitats participants –Funda-
ció  Cultural, Abi, AV Montcada 
Centre, El Brot, Arran, Penya 
Barcelonista, Diables, Gegants, 
CAL, Comissió de Festes Alter-
natives i La Unió. Finalment, 
s’encendrà el foc del peveter i es 
llegirà el manifest. 
A continuació començarà la re-
vetlla popular, en què els veïns 
poden sopar al carrer. Hi haurà 
cadires i taules, servei de bar i 
ball. El preu de la reserva és d’un 
euro. Els tiquets es poden com-
prar a la perruqueria Mestres i a 
l’Abi (Colon, 5) | LG

el retro-visor
Pilar Abián

Fundació Cultural

L’UE Sant Joan Atlètic va néixer fa 25 anys de la fusió de l’Atlètic i el Sant Joan, antics rivals

Malgrat haver complert 25 anys, 
la història de l’UE Sant Joan At-
lètic té unes arrels molt més an-
tigues, ja que neix de la fusió dels 
dos clubs històrics de Can Sant 
Joan, el Sant Joan, que data de 
1933, i l’Atlètic, de 1963. Amb-
dues entitats compartien camp de 
joc i entrenament però res més. 
Es pot dir que la rivalitat entre ju-
gadors i aficions era màxima. Així 
ho recorda el promotor de la fusió, 
Manuel Ruiz, qui es va establir al 
barri a la dècada dels 50 i va ser 
el responsable del bar del camp 
durant els 80.

“L’Atlètic es vestia al bar que duia 

el seu nom i el Sant Joan, al bar 

Marqués, fins que la Federació va 

dir que això no podia ser i l’Ajun-

tament va habilitar unes casetes 

com a vestidors”, recorda Ruiz. 

Condicions. El camp era aleshores 
de terra i no tenia les mides regla-
mentàries, ample per una banda i 
estret per l’altre. Les pilotes sovint 
anaven a parar a la Mina (Rec Com-
tal) i les havien de rescatar amb una 
pala foradada per deixar escórrer 
l’aigua. A mitjans dels 70, Ruiz es 
va atrevir a fer una enquesta entre 
els socis del Sant Joan per pregun-
tar-los com veurien una fusió amb 
l’Atlètic. “Em van posar verd –re-
corda–, però no hi havia cap més 

sortida, ambdós tenien problemes 

econò mics i havíem d’unir esfor-

ços i recursos”. Al 1988 els clubs 
es van unir i va néixer la Unió Es-
portiva Sant Joan Atlètic. “Decidir 
el nom també va ser complicat, 

però estava clar que el del barri 

havia d’aparèixer”, rememora Ruiz. 
Malgrat que les primeres tempora-
des no van ser fàcils, tant des del 
punt del vista esportiu com humà, 
avui dia l’afició és només una, que 
omple cada cap de setmana l’estadi 
per seguir el seu equip, actualment 
a Segona Catalana.

La unió fa la força, també en futbol
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Imatge de quan el camp de Can Sant Joan era de terra i no tenia les mides reglamentàries

Sovint les pilotes 

queien a la mina 

d’on es treien amb 

una pala foradada

Es recupera la 
festa major de 
Vallençana 
i Reixac
L’AV de Vallençana-Reixac, amb 
una quinzena de socis, vol recu-
perar l’antiga festa que es feia al 
barri per Sant Pere –que es va 
deixar de fer a final dels seixanta– 
“per fomentar la relació entre 
els veïns i els valors naturals i 
històrics de l’entorn”, en parau-
les del president de l’AV, Manuel 
Gómez. El col·lectiu convida els 
veïns a l’esplanada de l’església de 
Reixac el 30 de juny a participar 
en una matinal amb activitats de 
divulgació, com una visita guiada 
a càrrec del Museu Municipal, 
i de caire ambiental, com un ta-
ller de construcció de caixes niu 
i un itinerari de natura, a càrrec 
d’Acer. El Club de Tir amb Arc 
Can Piqué també col·labora en el 
programa. 

Amics de Reixac. L’associació 
Amics de Reixac organitza el 28 
de juny una nova edició de la re-
vetlla de Sant Pere a l’esplanada 
de l’ermita, amb ball, coca i mú-
sica en directe, a càrrec del duet 
L’Esquitx (21h). Els tiquets es 
poden comprar a la parròquia de 
Santa Engràcia els dimecres | LG

Els alumnes dels cursos de tea-
tre de la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni han preparat dues re-
presentacions amb motiu del final 
de curs. La primera tindrà lloc el 
25 de juny a l’Auditori Municipal 
(20h) i anirà a càrrec dels alumnes 
del curs d’Interpretació teatral, 
que faran una aula oberta amb 
escenes d’obres com ‘Vint per 
vint’, de Joan Barbero, ‘Besos’, de 
Carles Alberola i Roberto García, 
‘Aquí no paga nadie’, de Darío Fo, 
més algunes improvisacions dels 
propis actors. “No és un especta-
cle acabat sinó el resultat d’un 
procés d’aprenentatge”, ha ex-
plicat el professor dels cursos, 
Climent Sensada. 
La segona proposta, a càrrec dels 
alumnes del Taller d0e Teatre, és 
un espectacle creat a partir de les 
aportacions dels actors, basat en 
un text d’Hugo Daniel Marcos i ti-
tulat ‘Quizás...¿Quizás?¡Quizás!’.
Es tracta d’un comèdia d’embolics  
“que requereix un treball molt 
ampli del ritme escènic”, ha 
indicat Sensada. L’obra es repre-
sentarà al Kursaal el 4 de juliol 
(20.30h).

Els alumnes de 
teatre fan obres 
amb motiu del 
final de curs
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Esports
FUTBOL SALA
L’EF Montcada de José Luis Carrasco 

fi nalitza la lliga i confi rma el seu 

ascens a Primera Catalana

PÀG. 27 PÀG. 28 

HANDBOL
El sènior B del Club Handbol La 

Salle guanya la Copa Federació 

de la Tercera Catalana

Dues setmanes després d’haver 
acabat la lliga, el CD Montcada 
ja ha tancat la seva plantilla per 
a la propera temporada amb la 
il·lusió de donar el pas que ha 
faltat aquest curs per jugar la 
promoció d’ascens a Tercera Di-
visió. Seguint la dinàmica dels 
darrers anys, el club ha hagut 
de reduir el seu pressupost i s’ha 
vist obligat a aplicar una reta-
llada d’un 26%. Una de les pri-
meres conseqüències d’aquesta 
reducció ha estat la pèrdua del 
seu màxim golejador, i pitxitxi de 
la categoria amb 27 gols, Sergi 
Arranz, que marxa a jugar a 
l’UE Horta, també de Primera 
Catalana. “Nosaltres no podem 
arribar econòmicament al que 
li poden oferir altres clubs. De 
totes maneres, ell ens ha dit 
que la seva prioritat, al marge 
del futbol, es fi nalitzar els seus 
estudis”, explica el president del 
club, Modesto ‘Tato’ Sanchís. 
Arranz és una de les sis baixes 
que té l’equip per diferents mo-
tius, algunes a petició dels propis 
jugadors per raons personals. Es 
tracta d’Edu López, Ángel Cué-
llar, Kike Amador, José María 
Fernández i Alejandro Marín. 
Les noves incorporacions són el 
davanter Albert Hospital (exju-
gador del Vilassar de Dalt), 
l’extrem Óscar Casado ‘Chipi’ 

(Sant Quirze), el defensa Óscar 
Romero (Gramanet B), el mig-
campista Oriol Nacarino, que 
torna al club verd després del 
seu pas pel Vilafranca, el lateral 
esquerre Pablo Leal (Gramanet 
B) i el migcampista Oriol Vila 
(Guíxols). 
Tot i aquesta disminució del pres-
supost i la pèrdua del seu màxim 
golejador, Sanchís es mostra sa-
tisfet amb la feina feta als des-
patxos i l’arribada de les noves 
incorporacions: “Som l’únic 
equip de tota la categoria que 
ha tancat tan ràpid la seva 
plantilla. Mantenim la base 
que ha estat a punt de classi-
fi car-se per jugar la promoció 
d’ascens i hem fet uns fi txatges 
que crec que li donen més qua-
litat a l’equip”. Respecte a la 
temporada passada continuen, 
al marge de l’entrenador, Jordi 
Salvanyà, Dani Lledó, Norbert 
Sánchez, Marçel Armengol, Ser-
gi Carmona, Víctor Pacheco, 
Joan Morera, Miguel Vicente, 
Álex González, Edu Alliaume i 
Dani Martínez.

Inici pretemporada. L’equip tor-
narà a la feina el 7 d’agost i la 
presentació, a diferència del que 
ha passat els últims anys, es farà 
a fi nals de setembre per fer-la 
coincidir amb la resta d’equips 
del club i els nous del planter. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA 

El CD Montcada tanca una plantilla per 
seguir somiant tot i reduir el pressupost
L’equip verd, que perd al màxim golejador de la categoria, Sergi Arranz, manté el nucli i ja ha presentat sis fi txatges per a la propera temporada

D’esquerra a dreta, Oriol Nacarino, Albert Hospital, Óscar Casado ‘Chipi’ i Óscar Romero, amb el president del club durant la seva presentació

P
IL

A
R

 A
B

IÁ
N

El CD Montcada B es va quedar a 
les portes d’aconseguir l’ascens a 
la Tercera Catalana després de fi -
nalitzar la lliga a la tercera posició 
del grup 5 de Quarta. De cara a la 
propera temporada, el segon equip 
del club verd no es planteja un altre 
repte que assolir aquesta fi ta i per 
això els seus responsables han deci-
dit fer un canvi a la direcció tècnica. 
El tàndem que formaven Jonathan 
Ávila i Óscar Pérez no seguirà en el 
càrrec i el seu substitut serà Juan 

Meca (foto), que torna al club des-
prés d’haver dirigit durant aquesta 
temporada l’UD Santa María al grup 
15 de Quarta Catalana. “S’havien 

de fer canvis per donar aquest pas 

endavant que ha mancat aquesta 

temporada”, comenta el president 
del CD Montcada, Modesto ‘Tato’ 
Sanchís. Meca ja treballa en la con-
fecció d’un equip que comptarà 
amb alguns jugadors  que formaven 
part del juvenil que va pujar a prefe-
rent fa un parell d’anys.

> Juan Meca, nou tècnic del sènior B 
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La nova junta directiva del Club 
Handbol La Salle que presideix 
Enric Expósito ha anunciat una 
sèrie de canvis a la seva estruc-
tura esportiva per a la propera 
temporada. L’expresident Josep 
Maresma no es desvincula del 
club i serà el nou director espor-
tiu. Els dos primers equips conti-
nuaran amb els dos entrenadors 
que han acabat aquesta tempo-
rada: Jaume Puig, al sènior mas-
culí, i Pep Vives, al femení.
Una de les grans novetats serà 
la tornada de Dídac de la Torre, 
el tècnic que va pujar el primer 
equip masculí fa dues tempora-
des a la Primera Estatal, es farà 
càrrec del sènior B i del juvenil 
masculí. D’altra banda, Joan 
Gonsálvez, que estava al Sant 
Quirze, serà el nou director de 
l’escola i també dirigirà el cadet 
femení. La resta d’equips seran 
entrenats per Àlex Expósito ( ju-
venil i infantil femení), Pau Ma-
resma (cadet masculí) i Víctor 
Corral (infantil masculí).

Josep Maresma serà el director esportiu i Dídac de la Torre torna al club per dirigir el sènior B

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL

El CH La Salle anuncia canvis  
a la seva nova estructura tècnica

Tot i tenir altres ofertes, el tècnic 
José Manuel Martín ‘Pinti’ ha 
decidit continuar una temporada 
més dirigint la Unió Esportiva 
Sant Joan-Atlètic Montcada des-
prés de reunir-se amb els juga-
dors i la junta directiva. ‘Pinti’, 
que reconeix que està molt a 
gust al club, només posava una 
condició per afrontar un tercer 
any consecutiu a Can Sant Joan: 
mantenir la majoria de jugadors 
per no haver de començar una 
altra vegada de zero. “Aquest 
any em vull anar tranquil de 
vacances. No volia crear un 
equip nou i era important que 
es quedés el nucli de la plan-
tilla”, explica ‘Pinti’, que perdrà 
només set jugadors. Seran baixa 
Sergio Hermoso, Carlos Gómez, 
Raul Melo, Edgar Brun, Michael 
Noves, Marc Pérez i Kaba Ibrahi-
ma. El club ja ha tancat els fitxat-
ges del migcampista Àlex Casals 
(Molletense), el lateral esquerre  
Joan Camí (Penya Anguera), 

el mitjapunta Vicente Mayor i 
el porter David Pelai (tots dos 
del Poble Sec). Edgard Puchi i 
Rubén Pérez tornaran a tenir  
fitxa després de superar les seves 
lesions de llarga durada. 
L’equip, que segons ‘Pinti’ es 
marcarà l’objectiu d’intentar 

aconseguir la permanència “sen-
se tants patiments”, començarà 
la pretemporada el 26 d’agost. 
“Els jugadors no cobren i no 
els podem obligar a arribar 
abans. Només tindrem 15 dies 
per preparar-nos, però no te-
nim un altre remei”, diu ‘Pinti’.

Presentació Kursaal La celebració 
del 25è aniversari del club clourà 
el 21 de juny al Kursaal, amb 
la inauguració, a les 19h, d’una 
exposició i la projecció del docu-
mental ‘Can Sant Joan. Cuando 
el balón empezó a rodar’, dirigit 
per Miguel Ángel López.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. SEGONA CATALANA

José Manuel Martín ‘Pinti’ seguirà 
una temporada més a l’UE Sant Joan
El tècnic viurà el seu tercer projecte al club després d’aconseguir mantenir el nucli i no perdre a gaires jugadors

José Manuel Martín ‘Pinti’ (dret) viurà la tercera temporada consecutiva a la banqueta de la Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic Montcada
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‘Pitu’ Rodríguez 

liderarà el nou 

projecte de  

l’UD Santa María

L’UD Santa Maria iniciarà un 
nou projecte amb Marc ‘Pitu’ Ro-
dríguez, que ja va dirigir l’equip 
de Terra Nostra als últims partits 
del curs 2011-2012. La intenció 
del nou entrenador, que agafa el 
relleu de Juan Meca, és fer una re-
volució a la plantilla i aconseguir 
un grup on es “barregi joventut 
i experiència”. “Vull crear un 
equip seriós i compromès. No 
em plantejo una altra idea que 
no sigui l’ascens”, comenta ‘Pitu’, 
que començarà la pretemporada 
a principi de setembre. El cos tèc-
nic estarà format per Óscar i José 
Guerrero i Manuel Cámara.

‘Pitu’ ha estat aquest curs al Sant Grabriel
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Al final del partit, els campions es van fer la foto amb la copa i l’afició que es va desplaçar a Bordils

El sènior B del CH La Salle ha 
tancat la temporada d’una manera 
brillant amb la seva victòria a la fi-
nal de la Copa Federació de Terce-
ra Catalana, que es va disputar el 
16 de juny a Bordils (Girona) con-
tra l’H. Esplugues C (26-28). Des-
prés de superar a les semifinals el 
Cerdanyola (26-29), els lassal·lians 
van fer un bon partit a la final on 
sempre van anar per davant en 
el marcador. Aquest triomf arri-
ba acompanyat d’una altra bona 

notícia ja que l’equip d’Óscar San 
Felipe encara té opcions de pujar 
de categoria. Després de finalitzar 
com el millor tercer classificat de 
les fases d’ascens, els montcadencs 
es podrien veure beneficiats per 
la renuncia del Claret, tot i que la 
confirmació oficial de la Federació 
no arribarà fins al mes de setem-
bre. “Si es confirma que juga-
rem a Tercera Preferent, haurà 
estat una temporada perfecta: 
primers a la lliga, campions de 
copa i ascens”, diu San Felipe.

Els lassal·lians encara tenen opcions de pujar de categoria

El sènior B guanya la 
Copa de Tercera Catalana

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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El CH La Salle va tancar la tempora-
da el 15 de juny amb un sopar que 
es va fer al pati de l’escola del ma-
teix nom amb la presència d’unes 

200 persones, entre jugadors, 

entrenadors, familiars i aficionats. 

La trobada gastronòmica també 

va servir per reconèixer la tasca 

esportiva i institucional d’alguns 

dels  membres de la gran família 

lassal·liana. Josep Maresma, que 

ha estat una dècada al capdavant 

del club, va rebre la insígnia d’or 

per part d’Enric Expósito, que ha 

agafat el seu relleu a la presidència. 

També van rebre una placa com-

memorativa Antonio Muñoz, tècnic 

del màster femení; Pep Gómez, 

secretari de la junta; Pere Arbona, 

director de l’escola d’handbol, i 

Aleix Civil, porter del primer equip 

(foto). El sopar va comptar amb 

la presència del regidor d’Esports, 

Marc Rodríguez (PSC) | RJ

> Sopar de cloenda de la temporada
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El Cim va organitzar el 7 de juny a l’escola La Salle l’acte de cloenda de la 
darrera edició de la Marxa a Peu a Montserrat, que ha resultat ser la que 

menys retirats ha registrat de tota la seva història, amb només un 4% d’un 

total de 457 participants. La cloenda també va servir per retre homenatge a 

les persones que han fet la caminada en 25 ocasions (foto). D’altra banda, 

el Cim farà el 6 de juliol la IV Marxa Vall de Cardós. Les inscripcions per 

participar en aquest recorregut de muntanya es poden fer fins al 28 de juny 

al web de l’entitat (elcim.montcada.cat) | SA 

> Es prepara una cursa de muntanya a Collserola

El Consorci del Parc de Collserola prepara per al 23 de novembre la primera 

edició de l’Ultratrail de Collserola. Es tracta d’una cursa de muntanya de més 

de 70 quilòmetres que passarà per tots els municipis del parc. El mateix dia, hi 

haurà dues curses més de 46 i 22 quilòmetres. Les sortides i arribades es faran 

a Barcelona i el recorregut per Montcada passarà fora del nucli urbà | RJ 

La montcadenca Elisenda Hui-
dobro i el seu gos Drac, un coc-
ker spaniel anglès, s’han procla-
mat subcampions de la Copa de 
Catalunya d’agility a la categoria 
mitjana de la Divisió d’Honor, 
disputada els dies 1 i 2 de juny a 
Cornellà de Llobregat. Aquesta 
veïna de Mas Rampinyo i el seu 
ca també van quedar campions 
per equips amb el seu club, l’Agi-
lity Cànic, de les mides petita i 
mitjana. El gos Drac porta tres 
temporades consecutives corrent 
a la Federació Catalana d’Agility 
i ha obtingut podis en totes les 
seves participacions | SA   

Elisenda 
Huidobro i el 
seu gos Drac, 
subcampions

Drac, participant a la Copa Catalunya
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BALL ESPORTIU

Més de 250 parelles, al III 
Trofeu Vila de Montcada 

El III Trofeu Vila de Montcada 
-Endansa, que es va celebrar el 
9 de juny, va ser tot un èxit, ja 
que va comptar amb la partici-
pació de més de 250 parelles i les 
grades del pavelló Miquel Poblet 
es van omplir de gom a gom. Al 
matí, es van poder veure compe-
ticions de ball llatí i estàndard en 
tots els nivells d’edat i categories. 
A la tarda, es va disputar el II 

Memorial Jordi Solà en record 
del ballarí i professor de l’escola 
que va morir fa un any en un 
accident aeri a l’edat de 31 anys. 
També va tenir lloc la tercera 
prova del circuit nacional de 
ball de saló en cadira de rodes 
i diverses exhibicions a càrrec 
dels millors ballarins d’Espanya. 
L’acte va comptar amb el suport 
de l’Ajuntament, l’IME i el Team 
Dynamik.

Sílvia Alquézar | Redacció

> Noves activitats de fitness a Montcada Aqua

Montcada Aqua ha afegit dues noves activitats dintre del seu programa. Es trac-

ta de l’ABD Power i el Power Fit  que es fan a la sala de fitness. Per consultar els 

horaris es pot mirar la pàgina web www.imemontcada.org/AQUA o preguntar a 

la recepció del complex esportiu o al telèfon 935 650 996. La piscina exterior 

s’obrirà el 25 de juny | RJ 

El club treballa en la incorporació de tres nous jugadors i es produiran dues baixes

FUTBOL SALA

Lolo Rodríguez comença a treballar 
amb el primer equip del Broncesval

Lolo Rodríguez ja ha assumit 
la direcció del primer equip del 
Broncesval Montcada, agafant 
el relleu de Jordi Rozas. El nou 
tècnic ja ha dirigit l’equip en un 
amistós que es va disputar el 13 
de juny al pavelló Miquel Poblet 
contra el Parets, de Tercera, i 
que va finalitzar amb un empat a 
4. El dia 27, l’equip jugarà un al-
tre partit contra el Valldor Sala, 
amb qui es podria arribar a un 
acord per crear un sènior B. 
En el capítol de baixes i altes, 
encara no hi ha res decidit. El 
Broncesval està interessat en 
Petit (Marfil Santa Coloma B) 
i Requena (Vilassar de Mar) i 
podria tancar un tercer fitxatge. 
Després de perdre tres jugadors 
durant la temporada (Manel 
Muñoz, Alex Bria i Rubén) es 
podrien confirmar dues baixes 
més. El que sí que està decidit 
és que els juvenils Sergio ‘Che-
chi’ Costa i Xavi Ibáñez forma-
ran part del primer equip. “Sóc 

conscient que el llistó està molt 
alt, però espero respondre a la 
confiança que el club m’ha de-
mostrat. L’objectiu és treballar 
més amb la gent de la casa i 
continuar a la part alta de la 
taula”, comenta Rodríguez. El 
nou Broncesval iniciarà la pre-
temporada el 19 d’agost. 

Nou destí de Jordi Rozas. El ja 
extècnic del Broncesval treba-
llarà la propera temporada a 
la màxima categoria nacional. 
Rozas torna a Marfil Santa Co-
loma, on va treballar a les cate-
gories inferiors, i serà el segon 
entrenador del primer equip, al 
costat de Xavi Passarrius.

Rafa Jiménez | Redacció

Rodríguez, de groc, ja ha entrat en contacte amb el jugadors i pujarà dos juvenils al primer equip

L’equip sènior de futbol sala de l’EF 
Montcada, que arribava a l’últim 
partit amb l’ascens a Primera Ca-
talana a la butxaca, va tancar el 9 
de juny la lliga amb una victòria 
contra el Tona (7-4). En acabar 
l’enfrontament, l’alegria es va des-
bordar entre la plantilla local per 
celebrar el segon ascens en qua-
tre temporades. Els jugadors van 
mantejar el seu entrenador, José 
Luis Carrasco, qui destaca el gran 

esforç d’una plantilla, amb una  
mitjana d’edat de 21 anys, com-
posta íntegrament per nois de 
Montcada que s’han format al 
planter. “La clau de l’èxit és la 
unió entre els jugadors. Estic 
orgullós d’ells”, ha manifestat el 
tècnic. L’EF Montcada ha acabat 
la lliga a la segona posició amb 
53 punts, només superat per l’EF 
Barberà-Andalucia, i amb un ba-
lanç de 17 victòries, 2 empats i 4 
derrotes.

L’equip vermell puja per segona vegada en quatre temporades

El sènior de l’EF Montcada 
celebra l’ascens a Primera 

Sílvia Alquézar | Montcada 
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Després de l’últim partit de la temporada, jugadors i tècnic van celebrar l’ascens a la pista

Una parella, durant la seva actuació en el III Trofeu Vila de Montcada-Endansa disputat el 9 de juny
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> El Cim clou la Marxa amb menys retirats
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> Resultats finals del Torneig Social
Joaquim Martín va aconseguir la victòria al Torneig Social que l’UEM va 

organitzar durant quatre divendres i que va finalitzar el 31 de maig. Martín 

va acabar a la classificació general per davant de Guerau Oset i Judit 

Oliva. En el tram d’ELO 1700-1850, el guanyador va ser David de la Paz 

mentre que Adán Sierra va aconseguit el triomf a la categoria sots-16. El 

torneig va comptar amb la participació de 30 escaquistes | RJ

ESCACS

L’Open, camí de superar 
els inscrits de l’any passat

Alguns dels millors escaquis-
tes nacionals i internacionals es 
tornaran a trobar a Montcada 
i Reixac a partir del 25 de juny 
amb l’inici del 21è Open Ciutat 
de Montcada. El torneig, que 
s’allargarà fins al 3 de juliol, 
canvia d’ubicació i es trasllada a 
l’Hotel Ciutat de Montcada (c/
Verdi, 12). Les inscripcions es 
poden fer fins al 24 de juny al co-

rreu electrònic openmontcada@ho-
tmail.com o trucant al telèfon 687 
123 114. Al tancament d’aquesta 
edició hi havia 210 inscrits i 
l’organització confia en superar 
els 235 de l’any passat. 
Arturo Vidarte, president de 
l’UEM, fa una bona valoració 
del canvi d’escenari ja que els es-
caquistes de fora es poden allotjar 
en una habitació de l’hotel du-
rant la seva participació.

Rafa Jiménez | Redacció

EQUITACIÓ

El I Raid Besòs-Barcelona 
passa per Montcada 

Montcada i Reixac va veure 
passar pel seu territori la pri-
mera edició del Raid Barcelo-
na-Besòs que es va disputar el 
15 de juny. Aquesta disciplina 
eqüestre no premia la velocitat 
dels cavalls, sinó la seva resis-
tència en recorreguts de molts 
quilòmetres. Sota l’organització 
d’Endurance, i la col·laboració 
del Consorci del Besòs, la Fe-
deració Catalana d’Hípica, 

l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona, es van disputar tres 
proves de 40, 60 i 80 quilòme-
tres. El bon temps va acompan-
yar el centenar de participants 
a la cursa, que van sortir del 
barri de Vallbona i van creuar 
Montcada i Reixac per la llera 
del riu Besòs, a l’anada, i del 
Ripoll, a la tornada. Mollet, la 
Llagosta i Santa Perpètua de 
Mogoda també van veure pas-
sar aquesta prova.

Laura Grau | Redacció

José Hurtado, del TT La Unió, 
ha obtingut el premi al millor ju-
gador de Tercera Provincial des-
prés d’aconseguir la victòria a 
l’Open Barcelona i acabar invic-
te el play-off final que enfrontava 
els vuit millors. D’altra banda, 
també en el cap de setmana del 
15 i 16 de juny, Xavi Mola va ob-
tenir la tercera posició a l’Open 
B de Sant Quirze.

II Open d’Estiu. Es farà el 6 i 7 de 
juliol per a federats i no federats 
sota l’organització del TT La 
Unió | RJ   

José Hurtado, 
millor jugador 
de Tercera 
Provincial

TENNIS TAULA

José Hurtado, amb el seu trofeu
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El riu Besòs va ser un dels escenaris d’aquesta prova eqüestre de llarga distància 

Les lleres del Besòs i el Ripoll van ser l’escenari de la prova
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Els infants viuen la festa de
la cloenda dels Jocs Escolars

CDEM/IME 

L’acte, que es va fer el 7 de juny al pavelló Miquel Poblet, va reunir a gran part dels participants

Els esportistes de les escoles 
i d’algunes entitats de Mont-
cada i Reixac van tenir el 7 
de juny el seu moment de 
glòria durant el lliurament 
de premis als guanyadors i 
participants a les competi-
cions esportives locals, que 
enguany han comptat amb 
el concurs de més de 700 
infants. Centenars de perso-
nes es van aplegar al pavelló 
Miquel Poblet en l’acte de 
cloenda dels Jocs Escolars, 
organitzats per l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME). L’esdeveniment 
va començar amb la tradi-
cional desfilada dels col·legis 
i, tot seguit, va tenir lloc 
l’entrega de trofeus a càrrec 
de l’alcaldessa, María Elena 
Pérez, del regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez, tots dos 
del PSC, i del president del 
Consell de l’Esport Escolar 
de Montcada (CDEM), 
Agustín Fuertes. En acabar 

la part més protocol·lària, els 
petits esportistes van poder 
gaudir a l’exterior del pave-
lló d’una jornada de lleure 
amb nombroses activitats i 
jocs. Com a novetat, també 
es va incloure una activitat 
per a adults. Els professors 
de Montcada Aqua van 
dirigir una sessió de ball 
de ‘sh’bam’ que va aplegar  
força participants.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Els primers classificats de cada esport van recollir els trofeus de mans de les autoritats i dels representants del CDEM
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PREMIS ESPORTIUS 2013

Infants i joves vinculats a 
les entitats esportives de 
Montcada i Reixac i al 
complex Montcada Aqua 
són els protagonistes de 
dos ‘Harlem Shake’ que 
es podran veure durant la 
Nit de l’Esport 2013, acte 
que tindrà lloc el 5 de ju-
liol a l’àgora de Montcada 
Aqua sota l’organització 
de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). 
La gravació, a càrrec de 
Montcada Comunicació, 
va tenir lloc el 13 de juny 
al pavelló Miquel Poblet i 
el vídeo definitiu es pro-
jectarà el mateix dia de la 
gala. El ‘Harlem Shake’ 

és un fenomen audiovi-
sual que s’ha fet popular 
a Internet i consisteix que 
un grup de persones, dis-
fressades, ballin de forma 
al·leatòria i improvisada 
mentre sona el tema de 
música del mateix nom de 
de Dj Baauer i Jeo Art.

Candidatures. El dia 21 
finalitza el termini per po-
der presentar candidatures 
per als premis que volen 
reconèixer els mèrits i la 
tasca de les persones o en-
titats esportives entre juliol 
del 2012 i juny del 2013. 
La informació íntegra i les 
bases es poden consultar al 
web www.montcada.cat.

Dos ‘Harlem Shake’, a 
la Nit de l’Esport 2013
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Es va gravar el 13 de juny amb alguns esportistes locals

Sílvia Alquézar | Redacció

JORNADES ESPORTIVES

L’Escola Elvira Cuyàs va 
celebrar el 8 de juny la seva 
jornada lúdicoesportiva. La 
festa va comptar amb una 
gran assistència de públic, 

tot i la pluja de primera hora 
que va obligar a suspendre 
els inflables. El dia 15, amb 
millor temps, el col·legi Font 
Freda va tancar el calendari 
de festes escolars.  

Rafa Jiménez | Redacció

Un grup d’infants jugant a futbol a la pista del col·legi Elvira Cuyàs
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Un conjunt de nens i nenes, fent una exhibició de batucada al Font Freda

Festes de l’Elvira 
Cuyàs i el Font Freda 

IME

Obre la piscina d’estiu
El temps no va acompanyar durant el primers dies

Els banyistes més valents 
van desafiar el 8 i 9 de juny 
el mal temps –la tempera-
tura de l’aigua estava a 20 
graus– i van fer el primer 
bany a la piscina descoberta 
de la zona esportiva centre 
(Bonavista, sn), que roman-
drà oberta fins al 8 de set-
embre, de 10.30 a 19h, de 
dilluns a diumenge.
El preu de l’entrada és de 
6,5 euros mentre que per 

als infants i joves entre 6 i 18 
anys i els més grans de 65  
és de 4,80 (els menors de 5 
anys no paguen). 
Per obtenir informació sobre 
els abonaments es pot anar a 
les oficines de l’IME (Tarra-
gona, 32) o trucar al telèfon 
935 650 999. Enguany, els 
usuaris de la piscina podran 
accedir a Internet gràcies al 
nou punt Wifi que s’hi ha 
habilitat | SA

> Martí Joaquim, campió de Catalunya

El montcadenc Martí Joaquim (amb el dorsal 6 a la foto) 

s’ha proclamat campió de Catalunya amb el Sabadell Bàs-

quet a la categoria cadet de primer any. El seu conjunt va 

vèncer a la final l’UE Sant Cugat per 52 a 50. Joaquim té 15 

anys i juga a la posició d’escolta | SA 

Els més valents van desafiar el mal temps del primer cap de setmana de la piscina
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Els participants a la gravació del ‘Harlem Shake’ de la Festa de l’Esport

A l’exterior, els professors de Montcada Aqua van fer una sessió multitudinària
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L’EF Montcada acomiada  
el curs amb el seu torneig

Èxit d’organització de la 
8ena edició del torneig de 
futbol base Ciutat de Mont-
cada que es va disputar el 
15 i 16 juny. En total, es van 
jugar 24 partits en 48 hores. 
“El torneig s’ha desenvo-
lupat de forma  positiva 
i amb un gran ambient 
de festa i esportivitat. 
Agraïm la col·laboració 
de l’IME i l’Ajuntament 
i esperem que l’edició de 
l’any vinent encara sigui 
millor”, explica Eusebi de 
Miguel, coordinador de 
l’EF Montcada.

Inscripcions. La junta del 
club ha decidit ampliar 
el termini per afavorir-se 
d’una reducció en el preu 

de la matrícula fins al 30 
de juny. L’horari d’atenció 
és de dilluns a divendres, 
de 18 a 21h.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL

Durant dos dies, es van disputar 22 partits de futbol i 2 de futbol sala

FUTBOL. CD MONTCADA

El CD Montcada va co-
mençar el 18 de juny a fer 
les primeres proves per for-
mar els seus nous equips 
del planter de les categories 
prebenjamí, benjamí, aleví, 
infantil, cadet i juvenil. Els 
inscrits es van trobar per fer 
un entrenament a l’estadi de 
la Ferreria sota l’atenta mi-
rada dels tècnics. El club ha 
aconseguit la col·laboració 
econòmica de diferents em-

preses que apadrinaran els 
equips per poder reduir el 
preu de les quotes. Per acon-
seguir més informació, es 
pot contactar al correu elec-
trònic futbolbase.cdmontcada@
gmail.com o passar per les 
oficines del club a l’estadi de 
la Ferreria. Els responsables 
del CD Montcada reiteren 
que la creació del planter no 
busca finançar econòmica-
nent el primer equip | RJ

Inici del futbol base
El club verd aconsegueix padrins per abaratir les quotes

L’infantil A, durant la disputa del partit contra el CE Europa a la Ferreria
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TT LA UNIÓ

Marius Menéndez, del Fal-
cons de Sabadell, va acon-
seguir la victòria a l’Open 
Benjamí que el TT La Unió 
va organitzar el 15 de juny. 
Menéndez va acabar primer 

per davant de Sergi Bocane-
gra i Xavi Montañez (tots 
dos del Badalona). L’Open 
va comptar amb la partici-
par de dos palistes del top-10 
català | RJ

Open Benjamí a La Unió
Marius Menéndez, del Falcons, va aconseguir el triomf

Imatge de família de tots els premiats a l’Open Benjamí del TT La Unió

HANDBOL. CH LA SALLE

El cadet femení perd  
la final de la Copa
El cadet femení del Club 
Handbol La Salle va perdre 
a la pròrroga la final de la 
Copa Federació de Primera 
Catalana que es va disputar 
el 9 de juny contra el Sant 
Quirze (24-22). L’equip, 
que només ha estat derrotat 
en dues ocasions aquesta 
temporada, va tornar a re-
petir la història de la final 
del TOP-4 que també va 

perdre contra el Sant Quir-
ze després d’anar de més a 
menys. “Ha estat un any 
excel·lent. És un èxit ha-
ver aconseguit aquests 
resultats”, explica el tècnic, 
Àlex Expósito. “És la mi-
llor temporada que hem 
fet perquè hem aconse-
guit arribar més lluny que 
mai”, comenta Paula Julián, 
capitana del cadet | RJ 

> Diada Salvador Benítez amb pluja

La pluja que va caure a primera hora del dia 8 de juny va 
obligar el CH La Salle a suspendre els partits de la IX Dia-
da Salvador Benítez previstos a les dues pistes exteriors de 

l’escola. Tots els matxs es van jugar al pavelló interior i es 

van decidir fer equips combinats de diferents categories 

perquè puguessin jugar tots els membres de l’entitat | SA 

La montcadenca Júlia de la 
Torre, de l’AE Granollers, 
va guanyar una medalla 
d’or i una de bronze al Cam-
pionat d’Espanya sots-13 
que es va disputar entre el 7 
i el 9 de juny a Tres Cantos 
(Madrid). En dobles mixt, 
va aconseguir l’or fent pa-
rella amb Joan Monroy. En 
individual, de la Torre va 
caure a les semifinals  | RJ 

De la Torre, 
or i bronze a 
Tres Cantos

BÀDMINTON

El pavelló Miquel Poblet va 
acollir el 15 i 16 de juny la 
celebració del torneig de l’FS 
Montcada. Palau, Mollet, 
Martorelles, FS Sas i Atlètic 
Català van ser els convidats 
d’aquest campionat amistós 
en el que van participar els 
equips benjamí, aleví, infan-
til, cadet i juvenil del club 
montcadenc. 
D’altra banda, el període 
d’inscripcions per a la pro-
pera temporada segueix 
obert fins al 2 de juliol. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

El termini d’inscripcions per al proper curs continua obert fins al 2 de juliol

Els equips benjamí A i B de l’FS Montcada durant un enfrontament al Poblet
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El Sant Quirze s’ha convertit en el botxí del cadet femení del CH La Salle
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Marató de partits al torneig de 
l’FS Montcada al Miquel Poblet

De la Torre (a la dreta) i Monroy
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El coordinador Cristóbal Casado, durant el primer dia d’entrenaments

Es farà el dia 29 a l’estadi 
de la Ferreria amb l’objectiu 
de recollir aliments per a la 
Creu Roja | RJ  

Festival 
solidari  
del Shi-kan

KARATE

El Club Gimnàstica la Unió 
organitza el 22 de juny, a 
les 16h, una exhibició a les 
instal·lacions de La Unió de 
Mas Rampinyo | RJ

Exhibició de 
gimnàstica a 
La Unió

GIMNÀSTICA

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z


