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Només queden quatre jornades 
perquè acabi la lliga de Primera 
Catalana i no hi ha res decidit a 
les últimes posicions de la tau-
la. El CD Montcada ocupa el 
cinquè lloc per la cua amb 39 
punts, després que als dos úl-
tims partits no hagi aconseguit 
resultats positius. Els verds han 
sumat només un punt dels sis 
en joc. El dia 2, el conjunt local 
va empatar al camp del Mata-
ró, el cuer, a un gol, un resultat 
que va saber a poc perquè els 
homes de Jaume Creixell van 
dominar el primer temps i van 
començar marcant. L’equip 
del Maresme va neutralitzar 
l’avantatge al temps afegit en 
aprofitar una de les poques 
ocasions que va generar. 

A la represa, el partit va baixar 
d’intensitat, els verds van per-
dre el control tàctic i no van 
saber materialitzar les ocasions 
de perill. Una setmana més 
tard, el CD Montcada no va 
poder sumar un triomf a casa, 
en caure derrotat per 0-2 contra 

el Rubí, el vuitè classificat amb 
50 punts. El rival es va avançar 
al minut 19 a la sortida d’un 
còrner i, en el temps afegit de 
la primera part, va fer el segon 
amb un xut pegat al pal. A la 
represa, els montcadencs van 
intentar la remuntada, però la 
pilota no va voler entrar amb 
3 pals i un parell d’aturades es-
pectaculars del porter visitant. 
“Estic emprenyat perquè 
vam regalar 5 punts. No es 
poden cometre aquestes erra-
des”, ha dit el tècnic.
Quan només queden 12 punts 
en joc, el CD Montcada té 
quatre finals amb un calenda-
ri poc favorable, ja que ha de 

desplaçar-se al camp del Vila-
franca, el líder destacat amb 
69 punts, i del Santfeliuenc, 
el quart amb 58. A l’estadi de 
la Ferreria, els verds rebran la 
visita del Sant Crit Moldàvia, 
a un lloc per sota amb 4 punts 
menys que els montcadencs. 
“No serà fàcil però, quants 
més punts treiem, abans ens 
salvarem”, ha dit el jugador 
Jimy, qui arrossega una lesió a 
la mà. De cara a la recta final 
de la temporada, el club ha in-
corporat amb cost zero el cen-
tral Raúl Pérez, que ha jugat a 
equips de Segona Divisió B, i 
Salvador Salvanyà, que jugava 
fins ara al Palamòs. 

Sílvia Alquézar  | Redacció
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MARXA A PEU
La 26ena edició va comptar 
els dies 8 i 9 amb la 
participació de 500 persones

NOVA INIOVA CIATIAA VA
El Tordo substituirà els trofeus del 

torneig de Festa Major per vals de 

compra a les botigues de l’MCC

PÀG. 29 PÀG. 29

El CD Montcada té quatre 
finals per salvar la categoria 
Els verds es troben a la cinquena posició per la cua de la taula amb 39 punts
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El CD Montcada ha d’anar al límit per salvar la categoria a les darreres tres jornades

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

La Unió encadena dos triomfs seguits

La UE Sant Joan Atlètic respi-
ra amb més tranquil·litat des 
de les últimes dues jornades 
en què ha aconseguit sumar 
dues victòries consecutives i 
allunyar-se de les posicions 
de descens al Grup Segon de 
Primera Territorial. Els ho-
mes d’Oswaldo Leboso es tro-
ben a la tretzena posició amb 
37 punts, a 4 de distància del 
descens directe i encara im-
mersos en els llocs perillosos 

pels descensos compensats de 
categories superiors. A les dues 
últimes jornades, els montca-
dencs van superar l’Alzamora, 
el cuer, per 1-3 en un matx es-
trany en què els locals van co-
mençar amb mal peu amb un 
penal en contra que va suposar 
l’1-0 i l’expulsió de Cachorro, 
però van acabar donant la vol-
ta al marcador i en superioritat 
numèrica. Una setmana abans, 
el Sant Joan va aconseguir un 
triomf contra el Sant Celoni per 

4-2, tot i que també va encaixar 
un gol als primers compassos 
de l’enfrontament. “Anem pel 
bon camí, ens queden tres 
finals de les quals hem de 
treure el màxim profit per 
assegurar-nos la permanèn-
cia el més aviat possible”, ha 
dit l’entrenador. La Unió va 
lliurar la recaptació del partit 
contra el Sant Celoni a la Fun-
dació Projecte Home, que tre-
balla per ajudar persones dro-
godependents.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El club surt al pas de les crítiques econòmiques 

El CD Montcada ha fet públic un 

comunicat on desmenteix que el 

club estigui malbaratant els seus 

recursos econòmics. L’entitat va 

reconèixer que a la plantilla se li 

deuen dues mensualitats “però

no perilla el seu pagament”. La 

directiva, presidida per Modes-

to ‘Tato’ Sanchís, ha criticat les 

persones que “sota l’anonimat 

a fòrums de futbol només bus-

quen perjudicar el club” | SA

Els verds han de visitar 
el camp del líder i del 
quart classificat i han 
de rebre el quart per la 
cua a 4 punts d’ells
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El Sant Joan busca la salvació a Primera
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El Valentine encara manté viva 
l’esperança d’assolir l’ascens
Els locals van complir al darrer partit de la lliga regular a Malgrat amb un triomf (73-75)

El Valentine ha acabat la lliga re-
gular al Grup Tercer de Prime-
ra Catalana a la tercera posició 
amb 20 victòries i 10 derrotes, 
les mateixes que el Vic, que ha 
quedat en segon lloc pel bàsque-
taverage. Els locals jugaran una 
lligueta amb els tercers dels al-
tres dos grups de Primera –Reus 
i Roser– amb l’objectiu d’establir 
la taula general de la categoria 
per saber quins equips pujarien 
en el cas que hi hagués alguna 
renúncia de la Copa Catalunya.
El Valentine s’enfrontarà el 15 
de maig al Roser, el tercer del 
Grup Segon, a Reus, i el dia 16 
jugarà a la pista del Roser con-
tra el Reus. Els partits s’han de 

disputar a la pista de l’equip que 
descansa, per tant, el pavelló 
Miquel Poblet acollirà el primer 
matx de la lligueta el dia 14 en-
tre el Reus i el Roser. El primer 
classificat d’aquesta fase obtin-
drà, com a màxim, la setena po-
sició de la classificació absoluta 
de Primera Catalana, ja que per 
davant quedaran els segons dels 
tres grups, que també jugaran 
una lligueta per escollir el millor 
segon, que aconseguirà l’ascens 
directe a la Copa Catalunya i 
la participació a la fase final per 
conèixer el campió de Primera. 

Valoracions. “Estem molt con-
tents per la classificació”, ha in-
dicat el tècnic del Valentine, Joan 

Cortés, qui ha lloat la plantilla 
pel seu compromís i esforç. “Ara 
només cal seguir gaudint del 
bàsquet a la lligueta entre els 
tercers”, ha dit l’entrenador, qui 
s’ha mostrat crític amb l’equip 
en un aspecte: la falta de concen-
tració en alguns partits als pri-
mers minuts. Aquest fet també 
es va repetir al darrer matx de 
lliga a la pista del Malgrat. Tot i 
l’inici irregular, el Montcada va 
saber reaccionar i remuntar un 
parcial advers de 36 a 8 per aca-
bar imposant-se per 73 a 75. Als 
montcadencs també els va cos-
tar entre el partit perquè alguns 
jugadors van arribar només 20 
minuts abans de començar per- per per
què es van perdre.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El jugador del Valentine Xavi Carvajal llançant a cistella en un partit al pavelló M. Poblet

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

FUTBOL SALA

El Mausa se situa a la tercera 
posició amb opcions de pujar  

L’FS Mausa Montcada s’ha si-
tuat a la tercera posició de Pri-
mera B després d’haver sumat 
dues noves victòries a la com-
petició. Els homes de Juan An-
tonio Jaro van guanyar el Pine-
da per 6-1 i el Lliçà per 6-2, dos 
triomfs que li permeten seguir 
viu en la lluita per l’ascens de 
categoria.
En el primer enfrontament, el 
Montcada va dominar la pri-
mera part, però el porter rival 
va estar molt encertat i no va 
deixar que la pilota entrés al 
fons de la xarxa. A la represa, 
els montcadencs van fer dos 
gols en pocs minuts, tot i que 
el Pineda va retallar diferències 
en aprofitar un refús després 
d’una falta. El Mausa va con-
tinuar fent el seu joc i, per fi, 
va arribar el premi amb nous 
tants que van deixar sentenciat 
el partit. Van marcar Mario 
Litrán (3), Jiménez, Miguelito 

i Raúl. També va debutar el ju-
venil Paco, que va fer un bon 
partit.
D’altra banda, el Mausa va 
jugar el dia 10 el matx ajornat 
contra el Lliçà al pavelló Mi-
quel Poblet. Els montcadencs 
van començar marcant, però 

en una errada al mig de la pis-
ta, el rival va iniciar la jugada 
de l’empat. A partir d’aquí, 
però, el Mausa va prémer 
l’accelerador fins al definitiu 
6-2 amb gols de Litrán –que ja 
en porta 24 a la lliga– Nahuel, 
Miguelito (2) i Jiménez (2). 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip local ha superat el Pineda per 6-1 i el Lliçà per 6-2 a les dues últimes jornades

El Santa Maria s’enfonsa 
i ja és l’últim del Grup 6

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

El Santa Maria no aixeca cap. 
El conjunt de Terra Nostra ha 
encaixat dues noves derrotes 
que l’han portat fins a l’última 
posició del Grup Sisè de Sego-
na Territorial amb 26 punts a 
manca de tres partits perquè 
acabi la temporada. Els locals 
es troben a quatre punts de 
deixar els llocs de descens di-
recte. En l’últim matx, precisa-
ment contra el Sabadellenca, 

un rival directe en la lluita per 
la permanència, els homes de 
José Luis Sánchez van perdre 
per 2-3 amb un gol al darrer 
minut. Una setmana abans, el 
Santa Maria va encaixar una 
golejada d’escàndol al camp 
del Sant Pere Nord de Terras-
sa, on va perdre per un clar 7 
a 2. Als dos partits, els montca-
dencs han acabat en inferioritat 
numèrica per l’expulsió d’un o 
més jugadors.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El pivot del Mausa Bola intenta controlar una pilota davant l’oposició del porter rival

S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O

FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
encaixa dues 
noves derrotes

L’equip femení de l’EF Mont-
cada ha encaixat dues noves 
derrotes al Grup Segon de 
Primera Divisió. El conjunt 
dirigit per Pere Ricart, que ja 
té assegurada la permanència 
a la màxima categoria, va per-
dre contra el Palautordera, el 
setè classificat, per un contun-
dent 1-9. D’altra banda, el 12 
de maig es va disputar el matx 
ajornat al camp del Premià, 
que va acabar amb el resultat 
de 3-2. Les locals van jugar 
un bon partit, tot i anar justes 
d’efectius. La primera meitat 
va acabar amb empat a un i, a 
la segona, el rival va marcar el 
gol del triomf al final.

L’EF Montcada ha perdut per 3-2 a Premià
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El Tordo canvia els trofeus TT
per tiquets de compra
L’objectiu de la iniciativa és promocionar el comerç  

La Societat de Caçadors El Tor- Tor Tor
do ha decidit substituir els tro-
feus que lliurava als premiats a 
la tirada social de tir al plat de 
Festa Major, que es fa a Can Pi-
qué, per vals de compra bescan-
viables a les botigues associades 
a Montcada Centre Comerç 
(MCC). “És una manera de po-
tenciar el comerç de la ciutat”,
ha dit el president del club, Do-
mingo Calduch, qui ha recordat 
que l’entitat destina poc més de 

1.000 euros en premis. L’acord 
es va tancar el 10 de maig a les 
oficines de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), amb la 
presència del regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC), i el president 
de l’MCC, Jesús González, qui 
ha valorat positivament “qual-
sevol proposta per millorar el 
nostre teixit comercial”. Per la 
seva banda, Parra ha definit la 
proposta com “una idea perfec-
ta”. El campionat social es farà 
el 22 de maig de 9 a 13h.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Jaime Navarro i Domingo Calduch, d’El Tordo, a l’esquerra, amb Jesús González i Juan Parra

FESTA MAJOR

EXCURSIONISME

Unes 500 persones participen a la 
26ena Marxa a peu a Montserrat
El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, va organit-
zar els dies 8 i 9 de maig la vin-
ticinquena edició de la Marxa a 
peu a Montserrat, una travessia 
que enguany ha transcorregut 
sense incidències. Poc més de 
500 persones han fet el trajecte 
de 54 quilòmetres que, aquest 
any, estava força enfangat per 
les pluges dels dies anteriors. 
“Estem contents perquè el 
temps ens ha acompanyat, 
no ha plogut i no ha fet gaire 
fred”, ha dit el president d’El 
Cim, Alfred Canals, qui ha 
destacat que en aquesta edició 
els inscrits anaven molt ben 
preparats i el grup de cami-
nants va anar força compacte 
durant tot el recorregut. En to-
tal, hi van arribar 457 persones 
de 555 participants, amb 98 

abandonaments. El Cim farà 
el pròxim 4 de juny a l’escola 
La Salle l’acte de cloenda de 

la Marxa a peu i el lliurament 
de plaques als participants que 
porten més edicions  fetes. 

Després hi haurà el tradicional 
sopar i la projecció del video 
sobre l’edició d’enguany.

Sílvia Alquézar  | Montcada

Escacs, atletisme, tir amb arc i bàsquet

La Festa Major inclourà, com és 

ja tradicional, diverses activitats 

esportives. El dia 22, hi haurà 

tir amb arc a la llera del riu Ri-

poll i la plaça de l’Església i un 

torneig de bàsquet al carrer a 

l’Espai Barraques. Diumenge al 

matí serà el torn del campionat 

d’escacs, obert a grans i petits, i 

de la cinquena edició de la Milla 

Urbana, a partir de les 10h a la 

rambla dels Països Catalans | SA

Alfred Canals i el seu nét Pep al capdavant de la Marxa a la sortida des de l’escola La Salle camí de Montserrat
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HANDBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle Iste 
passa líder del 
Grup B a la Copa

La Salle Iste ha acabat a la pri-
mera posició del Grup B de 
la primera ronda de la Copa 
Federació amb 8 punts, és a 
dir, ha guanyat tots els partits 
que ha disputat. El conjunt lo-
cal va superar al darrer matx 
d’aquesta fase el Molins de 
Rei, que també aspirava al lide-
ratge, per un clar 24 a 30 en 
un gran partit de les montca-
denques que entrena Esperan-
za Hoyos. L’equip local tindrà 
el factor pista a favor en la 
pròxima ronda. L’entrenadora 
ha destacat com a claus de la 
victòria al darrer desplaçament 
“el gran encert en contraatac i 
l’excel·lent actuació de la por-
tera local”. En el moment de 
tancar aquesta edició, l’equip 
estava pendent de quin serà el 
seu rival als quarts de final de 
la competició.

TERRA DE REMENCES

El ciclista José 
Ortín venç per 
sisena vegada
El ciclista José Ortín ha guan-
yat per sisena vegada la marxa 
cicloturista Terra de Remences, 
disputada a Sant Esteve d’en 
Bas el 9 de maig. El corredor, 
de 64 anys, va ser el primer de 
la categoria de 55 a 64 anys de 
61 arribats i el 87 de 1076 a la 
general. El ciclista va recórrer 
els 175 quilòmetres en 5 hores, 
28 minuts i 9 segons.

El ciclista montcadenc José Ortín
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BÀSQUET. CEB CAN SANT JSANT OAN

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

El Can Cuiàs A està a tan 
sols una victòria d’acon-
seguir matemàticament la 
permanència al Grup Quart 
de Primera Divisió.  El con-
junt local va superar al dar-
rer partit el Can Parellada 
de Terrassa per 4-8 en un 

bon partit dels homes de 
Matías Ruiz, que van saber 
sobreposar-se a un 2-0 al 
minut 5 i donar la volta al 
marcador de manera espec-
tacular. Els locals juguen el 
16 de maig a casa contra el 
Inter Sentmenat | SA

> El Mausa B, a un punt de l’ascens
El Mausa B està a tan sols un punt d’aconseguir l’ascens 

a Segona Divisió. Els montcadencs són líders del Grup 

Sisè amb 49 punts, a 5 de diferència del segon a manca 

de dues jornades. Els locals poden ser campions el dia 

15 a casa, si empaten  o guanyen el Montornès. D’altra 

banda, l’EF Montcada ja ha obtingut la permanència a 

Segona Divisió després d’empatar a Castellar a 4 | SA

El Montseny-CEB Can 
Sant Joan acabarà la lliga a 
la cinquena posició. A falta 
d’una jornada, els montca-
dencs tenen 16 victòries i 
11 derrotes a tres d’avan-
tatge del sisè classificat i 
a quatre de diferència del 
quart. A l’últim matx dis-
putat, els locals van gua-
nyar el Regina Carmelí per 
74 a 67 en un matx de clar 
domini del Can Sant Joan 
amb diferències que van 

superar els 10 punts. El B. 
Montseny es va relaxar i, 
fins i tot, el Regina va re-
muntar amb un avantatge 
mínim de 2 punts. Els de 
Can Sant Joan es van tor-
nar a posar les piles per 
acabar imposant-se per 7 
punts de diferència. A la 
darrera jornada de lliga, el  
club montcadenc visitarà 
el dia 16 de maig la pista 
de l’AE Badalonès Dimo-
nis, el vuitè classificat amb 
13 triomfs i 14 derrotes.  

El Can Sant Joan acabarà la lliga a la cinquena posició

Els locals van vèncer el Can Parellada per 4 gols a 8

Els locals van superar el Regina Carmelí (74-67)

El sènior A està a un pas 
de la salvació a Primera

El Montseny es manté 
sòlid al cinquè lloc

> L’Elvira-La Salle acabarà quart
El sènior masculí de l’Elvira-La Salle acabarà la lliga a la quar-

ta posició al Grup Cinquè. A manca d’un partit perquè acabi 

el Campionat de Catalunya, els montcadencs tenen 20 vic-

tòries i 7 derrotes. Al darrer matx, el conjunt local va perdre a 

la pista del CN Badalona, el líder, per 65 a 59. Una setmana 

abans, l’Elvira va guanyar el Sentmenat B per 83 a 56 en un 

matx de clar domini montcadenc | SA

El Can Cuiàs A està molt a prop de la permanència a Primera Divisió
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> La Salle B juga la Copa Federació
La Salle B està disputant la Copa Federació, després que ja 

hagi acabat la seva participació a la lliga de Tercera Catalana, 

on els montcadens han acabat a l’antepenúltima posició del 

Grup Sisè amb 13 punts. Pel que fa a la Copa, els locals van 

debutar amb una derrota per la mínima (44-45) contra el 

Tortosa. En el pròxim enfrontament, La Salle B rebrà la visita 

del Sant Llorenç-Sant Feliu | SA
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La vintena de judoteques 
de l’escola Font Freda s’ha 
classificat per a la final del 
Vallès Occidental de les 
categories minibenjamí i 
prebenjamí, que es dispu-
tarà a Cerdanyola el 30 de 

maig. La semifinal va tenir 
lloc el dia 1 al col·legi. D’al-
tra banda, el Font Freda va 
celebrar el dia 8 la jorna-
da esportiva, destacant el 
centenar de participants 
a la cinquena edició de la 
pedalada.

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) obri-
rà les inscripcions al Casal 
Esportiu d’estiu del 17 al 
20 de maig. Les activitats, 
adreçades a infants nas-
cuts entre el 1996 i el 2006 
–ambdós inclosos–, es fa-
ran del 28 de juny al 23 de 
juliol a les instal·lacions de 
la Zona Esportiva Centre i 
a la pista exterior de l’esco-
la Reixac. L’IME ofereix la 
possibilitat de fer un casal 
reduït de dues hores –amb 
un horari específic segons 
l’edat– o bé un altre de 
cinc, de 9 a 14h. 

Les propostes. Els esports 
que es practicaran són 
handbol, bàsquet, nata-
ció, futbol sala, patinatge, 
tir amb arc i, per primer 
cop aquest any, es durà a 
terme una iniciació a l’at-
letisme, “ un esport molt 

complert i, per això, hem 
cregut oportú incloure’l 
enguany al Casal”, ha dit 
el regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC). Els inscrits 
també podran gaudir amb 
els jocs de grup. Els més 
petits faran psicomotricitat 

i natació. El preu del Ca-
sal Esportiu és de 50 euros 
el de dues hores, mentre 
que el de cinc hores en 
costa 90. Les inscripcions 
s’han de fer a les oficines 
de l’IME, al número 32 
del carrer Tarragona, de 

dilluns a dijous de 9 a 14h 
i de 17 a 19h. L’única do-
cumentació que cal portar 
és la fotocòpia de la targeta 
sanitària. El Casal Espor-
tiu ha tingut sempre una 
excel·lent acollida entre els 
infants de Montcada.

PROPOSTES D’ESTIU

El Casal Esportiu es fa a les instal·lacions de la Zona Esportiva Centre i a les pistes de l’escola Reixac

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip cadet femení de 
l’Associació Esportiva 
L’Elvira-La Salle ha acabat 
a la tercera posició a la fase 
sector del Vallès Occiden-
tal, disputada a Sabadell el 
passat 24 d’abril. El con-
junt montcadenc va perdre 
contra l’AEE IES del Va-
llès, que pertany al Consell 
Esportiu de Sabadell, per 

57 a 27. L’equip local era 
el representant del Consell 
del Vallès Occidental Sud, 
en quedar campió del seu 
sector. El campió de la co-
marca del Vallès Occiden-
tal va ser el col·legi Escola 
Pia, del Consell Esportiu 
del Vallès Occidental de 
Terrassa, que va superar a 
la final l’IES del Vallès per 
38 a 43.  

El cadet femení acaba 
tercer a la fase sector

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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L’IME obrirà les inscripcions al 
Casal Esportiu del 17 al 20 de maig
Les activitats es faran entre el 28 de juny i el 23 de juliol i hi haurà dos grups de dues i cinc hores

L’equip cadet femení de l’AE Elvira-La Salle
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El Font Freda, a la  
final comarcal de judo

ESCOLES

Sílvia Alquézar | Redacció

El Font Freda va organitzar la cinquena pedalada durant la jornada esportiva

S
ÍL

V
IA

A
L

Q
U

É
Z

A
R

El col·legi va fer la jornada esportiva el 8 de maig

La competició de judo es va fer al gimnàs de l’escola Font Freda
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L’EN Montcada ha aconse-
guit nou medalles a la Final 
Territorial, disputada a Igua-
lada el dia 8. En aleví, Marc 
Ribas va ser segon en 50 
metres lliures. En infantil, 
Eva Coy va acabar primera 
en 100 metres papallona i 
plata en 100 metres esque-
na; Mireia Prats –que a la 
Final Comarcal va obtenir 
el trofeu a la nedadora més 
completa– va obtenir l’or en 
100 metres braça i el bronze 

en 100 metres croll; Alba 
Molina va aconseguir la 
plata en 100 metres braça; 
Joan Grau va ser campió 
en 100 metres papallona i 
Carlos Díaz va acabar ter-
cer en 100 metres braça. En 
cadet, Lester Escrigas va ser 
primer en 100 metres papa-
llona i Miguel Pérez va aca-
bar el quart en 100 metres 
esquena. Tots els nedadors 
locals s’han classificat per a 
la Final Nacional, el 23 de 
maig a Palafrugell.

L’EN Montcada obté 9 
podis a la Territorial

NATACIÓ

Sílvia Alquézar  | Redacció

Els nedadors de l’EN Montcada que van obtenir medalla a la Territorial
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>  La Unió, quarta a Vilanova en aleví
L’equip aleví del club de gimnàstica rítmica de La Unió ha 

quedat a la quarta posició a la primera fase de conjunts del 

Campionat de Catalunya, que es va disputar l’1 de maig a 

Vilanova del Camí. L’equip està format per les gimnastes Alba 

Pérez, Carla Justicia, Ivet Ruiz, Tania Palomino i Carla Ro-

dríguez. L’equip júnior –a la foto– va competir el 18 d’abril a 

Reus al torneig català en la modalitat de corda. La millor va 

ser Henar Cúellar, al lloc 14 | SA

>  Carla Ortega, campiona en fit-kit

La montcadenca Carla Or-

tega, de 8 anys, ha quedat 

campiona d’Espanya de fit-

kit –un tipus de ball acro-

bàtic– en la modalitat de 

fantasia a la categoria de 

baby i sotscampiona en hip-

hop. El torneig es va disputar 

a Badalona els dies 24 i 25 

d’abril | SA
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FUTBOL

Carles Rexach ensenyarà els seus 
rondos als infants de Montcada

L’estadi de La Ferreria 
serà l’escenari del primer 
Campus de tecnificació de 
futbol Carles Rexach, orga-
nitzat per l’EF Montcada, 
l’Ajuntament i l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME). La iniciativa es va 
presentar el 5 de maig a la 
sala d’actes de l’equipament 
amb la presència de 
l’exjugador i exentrenador 
del FC Barcelona i una re-
presentació municipal i del 
club. El campus es durà a 
terme del 28 de juny al 9 de 
juliol i s’adreça a infants nas-
cuts entre el 1993 i el 2003. 
Hi haurà sessions teòriques 
i pràctiques, activitats lúdi-
ques, servei de menjador, 
una hora diària d’anglès i 
piscina dos dies a la setmana, 
a més d’una visita al Camp 
Nou. “L’objectiu és que els 

menuts s’ho passin bé per-
què estan de vacances i, al-
hora, millorin la tècnica”,
ha destacat el mític jugador 
blaugrana que, abans d’anar 
a la roda de premsa, no es 
va poder estar de parlar 
amb els jugadors de l’aleví 
B que estaven entrenant i fer 
alguns rondos. També els va 

donar un parell de consells: 
“No tothom arriba a ser 
un jugador de la qualitat 
de Messi, per tant, mai 
heu de deixar d’estudiar”.
L’horari del campus serà 
de 9 a 13h i de 15 a 17h. El 
curs costarà entre 200 i 265 
euros, segons l’horari i els 
serveis extres escollits.

Sílvia Alquézar | La Ferreria

L’equip júnior A del CB 
Montcada ha acabat la 
lliga a la penúltima po-
sició del Grup Tercer 
d’Interterritorial, l’antiga 
Preferent B. A la darrera 
jornada, els montcadencs 
van perdre a la pista del 
Lliçà per 68 a 38. L’equip 
ha viscut una campanya 
difícil amb una plantilla 
justa d’efectius però, mal-
grat aquest condicionant, 
el júnior A ha experimen-
tat una millora respecte la 

temporada passada amb 
l’obtenció de més victòries. 
En concret, el júnior A ha 
sumat 5 triomfs i ha per-
dut 25 partits. Per la seva 
banda, el júnior B del Va-
lentine s’ha acomiadat de 
la lliga amb una derrota 
a casa contra l’AEJ Riera 
per només tres punts de 
diferència (47 a 50). Els lo-
cals han finalitzat la com-
petició a la desena posició 
al Grup Primer del Nivell 
B, amb 12 victòries i 18 
derrotes.

El júnior A acaba la 
lliga al penúltim lloc

BÀSQUET. CB MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior A ha acabat la lliga a la penúltima posició d’interterritorial
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L’equip aleví C de l’EF 
Montcada ha aconseguit 
l’ascens a la Primera Di-
visió sense haver perdut 
cap partit de lliga i a man-
ca de tres jornades per-
què acabi la competició.  
El conjunt local, entrenat 
per Felipe Sánchez, va ob-
tenir matemàticament la 
primera plaça en guanyar 
La Roca B per 6-0. Els 
montcadencs sumen 81 
punts al Grup 23 de Sego-
na Divisió. D’altra banda, 
l’equip benjamí C de l’EF 
ha acabat la competició a 
la segona posició i ara res-
ta a l’espera de confirmar 
si és el millor segon per 
saber si la temporada vi-
nent jugarà a la categoria 
superior. En futbol sala, 
el juvenil també aspira a 
pujar a Divisió d’Honor a 
manca de dos partits | SA

L’exjugador i exentrenador del Barça farà un campus de tecnificació aquest estiu a l’estadi de La Ferreria 

Carles Rexach, amb les autoritats municipals i el representant del club
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L’equip infantil de La Sa-
lle ha confirmat la seva 
classificació per a les se-
mifinals de Primera Cata-
lana, després de superar 
el Pardinyes de Lleida al 
matx de tornada de quarts 
de final al pavelló Miquel 
Poblet per 22 a 20. Els 
montcadencs, dirigits per 
Luis Canalejas, portaven 
una renda de quatre gols, 
ja que a l’anada van supe-
rar els lleidatans a domicili 
per 21 a 25. La Salle infan-
til disputarà les semifinals 

contra el Voramar B el 22 
de maig, mentre que al dia 
següent tindrà lloc la gran 
final i el partit per al tercer 
i quart lloc. A l’altra semi-
final, es veuran les cares el 
Banyoles contra el Garbí 
de Girona.

Altres resultats. El conjunt 
cadet va caure derrotat 
amb el Pare Manyanet per 
32 a 39. Per la seva ban-
da, l’equip infantil femení 
va sumar un nou triomf 
en superar el Castelldefels 
per 24 a 10.

L’infantil jugarà amb el 
Voramar a semifinals

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip infantil masculí ha arribat a les semifinals de Primera Catalana
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> L’aleví C obté 
l’ascens sense 
perdre cap punt

L’equip cadet de l’FS Mau-
sa Montcada ha aconseguit 
pujar a la Divisió d’Honor 
de manera brillant, ja que 
no ha perdut cap partit a 
manca de dues jornades 
perquè acabi la competi-
ció. Els locals, dirigits per 
Manolo Rodríguez, van 
obtenir l’ascens matemàtic 
en empatar a un gol a la 
pista del Mataró, el tercer 
classificat. L’equip, que va 
pujar de categoria també 
la temporada passada, està 
format per nois de 15 i 16 
anys. “Estem molt con-

tents perquè s’ha com-
plert amb un excel·lent 
l’objectiu de pujar a la 
màxima categoria”, ha 
dit l’entrenador, qui ha 
lloat la plantilla per la 
seva lluita des de principi 
de temporada. El conjunt 
montcadenc centrarà ara 
els seus esforços a la Copa 
de Catalunya. El cadet 
s’enfrontarà amb l’Olesa 
als quarts de final amb les 
esperances d’eliminar-lo i 
passar a la ronda següent. 
“Seria fantàstic aconse-
guir la Copa com a colo-
fó”, opina el tècnic.

El cadet puja invicte 
a la Divisió d’Honor  

FUTBOL SALA. FS MAUSA

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet del Mausa ha quedat campió de grup sense perdre cap partit

FUTBOL SALA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Can Cuiàs 
cadet treu el 
segon empat

L’equip cadet de l’AE Can 
Cuiàs ha aconseguit el se-
gon punt de la tempora-
da, en empatar a quatre 
gols contra el Prosperitat, 
situat a la zona baixa del 
Grup Primer de Segona 
Divisió. Els locals, que 
són els cuers, van co-
mençar marcant un 2-0 
però abans del descans, 
el rival va neutralitzar 
l’avantatge. A la repre-
sa, el Can Cuiàs es va 
tornar a avançar, però el 
Prosperitat no va baixar 
la guàrdia i va establir el 
3-4. Als darrers instants 
del partit, el cadet de Ma-
tías Ruiz va aconseguir el 
quart gol que li donava el 
segon punt a la lliga. “Es-
tic molt content amb 
l’evolució de la plan-
tilla perquè al matx 
de la primera volta va 
perdre per 14-3”, ha dit 
l’entrenador, qui ha des-
tacat l’entrega i la il·lusió 
de tots els jugadors.

FUTBOL JUVENIL

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Montcada 
segueix líder 
imbatut

El conjunt juvenil del 
CD Montcada segueix 
imparable en el seu segon 
objectiu: acabar la lliga 
sense haver perdut cap 
partit. Els montcadencs, 
dirigits per Juan Meca, 
van sumar un nou triomf 
a la darrera jornada con-
tra la UE Lourdes de 
Mollet, a qui van supe-
rar per un clar 6-1. Per la 
seva banda, l’equip juve-
nil de l’EF Montcada no 
ha tingut sort a les dues 
últimes jornades. Els nois 
de Manuel Jiménez van 
perdre a l’estadi de la 
Ferreria contra el Vallès, 
el líder, per 3-6. Una set-
mana més tard, els mont-
cadencs no van tenir un 
bon dia i van caure da-
vant el Vilanova del Va-
llès per 5-0. “El rival va 
estar molt encertat de 
cara al gol i nosaltres no 
vam estar fins”, ha dit el 
tècnic. Els dos equips van 
acabar amb 10 homes.
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