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L’emoció està servida a les dues 
últimes jornades de Primera 
Catalana. El CD Montcada 
viurà un final d’infart ja que es 
troba a la cinquena posició per 
la cua d’una classificació d’on 
baixaran sis equips a causa 
dels descensos compensats de 
categories superiors. Els mont-
cadencs han de guanyar els 
dos partits que resten i esperar 
l’ensopegada dels rivals que 
els precedeixen per assegurar-
se la permanència. A falta de 
dos partits, els verds tenen 39 
punts, empatats amb el Maria-
nao Poblet i són a tres de di-
ferència del Gimnàstica Iberia-
na i a quatre de la salvació, que 
ara està en mans del Peralada. 

A la pròxima jornada, el 30 de 
maig, els homes que dirigeix 
Jaume Creixell visitaran el 
camp del Banyoles, el penúltim 
amb 35 punts. Un altre partit 
important per als interessos 
dels locals serà el que juguin el 
Vilassar de Mar, antepenúltim 

amb 37 punts, contra el Gim-
nàstica Iberiana. Ja a l’últim 
matx de lliga, previst el 6 de 
juny, els verds acomiadaran la 
temporada a l’estadi de la Fe-
rreria amb la visita del Poble 
Sec, que no es juga res ja que 
és el dotzè classificat amb 45 
punts.

Probabilitats. Els càlculs del 
tècnic només contemplen una 
possibilitat: guanyar els sis 
punts en joc. “Estic convençut 
que seguirem a Primera 
Catalana si sumen els dos 
triomfs”, ha dit Creixell, qui 
confia plenament en la plan-
tilla per sortir a jugar aquests 

dos enfrontaments “com una 
final”. El CD Montcada ha 
tingut enguany molta mala sort 
amb les lesions. Al darrer matx 
disputat a l’estadi de la Ferre-
ria contra el Santfeliuenc (3-0), 
Creixell tenia a la grada un to-
tal de vuit jugadors: Tamudo, 
Iván, Cussó i Serra –que han 
passat per quiròfan– a més de 
Pol, Fran, Rubén i Tardío.
Els verds esperen repetir a les 
dues últimes jornades el resul-
tat i el bon joc exhibit a casa 
davant un rival que està situat 
a la part alta de la taula. L’estadi 
es va omplir de gom a gom per 
animar els jugadors en una jor-
nada amb entrada gratuïta.

Sílvia Alquézar | Redacció
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MILLA URBANA
La cursa de Festa Major és 
un èxit de participació amb 
prop de 250 atletes arribats

BICICLETADA POPULAR
La passejada per la llera del riu 

Besòs, feta el 16 de maig, aplega 

un total de 1.500 corredors

PÀG. 29 PÀG. 29

El CD Montcada patirà fins 
al final per la permanència
Els verds són els cinquens per la cua d’una classificació d’on baixaran 6 equips
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El CD Montcada té un final de temporada d’infart per intentar salvar la Primera Catalana

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

El Sant Joan es juga el descens a casa 

La UE Sant Joan Atlètic es ju-
garà tota la temporada al da-
rrer partit de la lliga, el 30 de 
maig al camp municipal del ba-
rri (12h). Els homes d’Oswaldo 
Leboso han de guanyar el Sant 
Ignasi, el cinquè classificat, per 
aconseguir la permanència a la 
categoria. A causa dels descen-
sos compensats de categories 
superiors, podrien arribar a 
baixar fins a sis clubs, per tant, 
els locals han d’assegurar-se la 

setena posició, que ara tenen a 
tres punts. La Unió –amb 37 
punts– també estarà pendent 
en la darrera jornada de lliga 
dels enfrontaments dels dos ri-
vals directes: el Santvicentí (39 
punts) es desplaçarà al camp 
del Bon Pastor –al mig de la 
taula sense res en joc– i el Poble 
Sec (40 punts) visitarà el Júpi-
ter, el líder que ja ha aconseguit 
l’ascens a Preferent. 
El Sant Joan no ha sumat cap 
punt als dos darrers partits 

amb derrotes a casa contra 
l’Argentona per 1-2 i al camp 
del Sant Crist Moldàvia –an-
tepenúltim amb 35 punts– per 
2-1.
D’altra banda, el Sant Joan dis-
putarà el 5 de juny a les 17h 
un partit amb un equip de la 
Fundació Projecte en el marc 
del conveni amb aquesta enti-
tat que es dedica a ajudar per-
sones drogodependents. A les 
19h, La Unió jugarà un amis-
tós contra el Palau-Solità.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Els verds visitaran el 
camp del Banyoles i 
rebran el Poble Sec al 
darrer matx de lliga a 
l’estadi de la Ferreria
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El Sant Joan ha de guanyar el darrer matx
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El Mausa és a dos punts del 
segon a falta de dos partits
L’equip de Juan Antonio Jaro va guanyar el Lloret, fins llavors tercer, per un clar 7 a 4

L’FS Mausa Montcada ha donat 
un pas de gegant en les seves 
aspiracions per pujar a Primera 
A després de superar el 22 de 
maig al pavelló Miquel Poblet 
el Lloret, fins ara el tercer clas-
sificat, per 7-4, en un gran matx 
dels montcadencs. L’equip, sota 
la direcció del tècnic Juan Anto-
nio Jaro, es troba a tan sols dos 
punts del segon amb l’objectiu 
d’acabar, com a mínim, tercer 
per tenir opcions d’ascendir en 
el cas d’alguna renúncia de la 
categoria superior, ja que només 
aconseguirà l’ascens matemàtic 
el primer de la taula, el Sabadell, 
que ja és matemàticament equip 
de Primera A. 

Pel que fa al matx contra el Llo-
ret, el Mausa no va començar 
molt bé ja que va encaixar un 
parcial de 0-2 als primers 8 mi-
nuts. Però, els montcadencs van 
millorar el joc anant de menys a 
més i van ser capaços d’igualar 
el rival abans del descans.

Segona part. La igualtat es va 
mantenir fins als últims 9 minuts, 
que es va arribar amb un mar- mar mar
cador de 4-3. A partir d’aquí, el 
Montcada, molt inspirat en atac, 
va sentenciar l’enfrontament 
amb tres gols més. El rival en-
cara va fer el darrer tant als 
últims instants. “Vull destacar 
el treball de tot l’equip, estic 
molt content”, ha dit Jaro. A 

les dues últimes jornades de lli-
ga, el Mausa visita la pista del 
Sabadell, i rep al darrer partit el 
Factory, el cuer encara amb op-
cions de salvar la categoria. Per 
a l’entrenador, és molt important 
guanyar a Sabadell. “Si sumem 
els tres punts, tindríem ja un 
peu i mig a Primera A, perquè 
l’últim dia juguem a casa con-
tra els últims”, ha dit Jaro. El 
Mausa també estarà pendent de 
l’enfrontament entre el Lloret i 
el Can Massuet –cinquè i segon, 
respectivament– que es jugarà a 
la penúltima jornada. “Ens in-
teressa que guanyi el Lloret, 
perquè així passaríem el Mas-
suet si nosaltres superem al 
Sabadell”, opina el tècnic.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Els jugadors del Mausa celebrant el triomf davant del Lloret, un rival directe, per 7 a 4

FUTBOL SALA. PRIMERA B

BÀSQUET

El Valentine es classifica al 
vuitè lloc de Primera Catalana

El Valentine ha quedat vui-
tè a la classificació general de 
Primera Catalana després de 
disputar els dies 15 i 16 de 
maig la lligueta amb els tercers 
classificats dels altres dos grups 
de la categoria, el Roser, que 
ha guanyat la competició, i el 
Reus, tercer classificat. Aques-
ta lligueta tenia com a objectiu 
saber quins equips pujarien en 
el cas que hi hagués alguna re-
núncia de la Copa Catalunya. 

Els resultats. A la pista del 
Reus, els montcadencs van 
perdre dissabte contra el Roser 
per 80 a 74, mentre que el Va-
lentine es va imposar als tarra-
gonins per 106 a 92 al dia se-
güent. “Estem molt contents 
per aquesta vuitena posició i 
tinc confiança en pujar a la 
Copa Catalunya”, ha mani-
festat l’entrenador del Valenti-
ne, Joan Cortés. Pel que fa als 

partits, el tècnic ha explicat que 
els rivals “eren els dos molt 
durs” i que al partit contra el 

Roser “ens va faltar concen-
tració, però contra el Reus 
vam jugar molt bé”.

Silvia Díaz  | Redacció

L’equip local va quedar en segona posició a la lligueta dels tercers, disputada els dies 15 i 16

El Santa Maria baixa a 
la Tercera Territorial

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

La UE Santa Maria ja és un 
equip de Tercera Territorial. 
Els homes de José Luis Sánchez 
són els últims classificats del 
Grup Sisè de Segona amb 26 
punts, a manca d’una jornada 
perquè acabi la competició. Els 
montcadencs acabaran la lliga 
com a cuers, ja que el penúltim 
i l’antepenúltim classificats su-
men 30 punts. Als dos darrers 
partits, el conjunt de Terra 

Nostra va tornar a encaixar 
dues noves derrotes. En la seva 
visita al camp del Tibidado-
Torreromeu de Sabadell, el 
Santa Maria va perdre per 4-3. 
A l’últim matx a l’estadi de la 
Ferreria, una setmana després, 
l’equip no va tenir cap opció 
amb l’Andalucía de Barberà (0-
3). L’entrenador afirma que la 
plantilla està molt decebuda pel 
descens: “Volem que s’acabi 
ja aquest malson”.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El capità Raúl Ortega ha estat una de les peces claus del Valentine d’aquessta temporada
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FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’Escola perd 
amb La Canya 
al darrer minut 

L’equip femení de l’EF Mont-
cada va perdre per 4-5 amb La 
Canya amb un gol al minut 93. 
Al darrer matx de la tempo-
rada a casa, les noies de Pere 
Ricart van sortir al camp una 
mica fredes, fet que va aprofi-
tar el rival per establir un 1-3 
a la mitja part. A la represa, La 
Canya encara va ampliar la di-
ferència amb un gol més, però 
als darrers 20 minuts, l’EF va 
despertar i va aconseguir igua-
lar el marcador a 4. Quan ja 
semblava que aquest seria el 
resultat, La Canya va fer el gol 
de la victòria, una gerra d’aigua 
freda per a les jugadores mont-
cadenques.

El Santa Maria ja és equip de Tercera
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El bon temps va afavorir que la 
VIII Bicicletada popular per la 
llera del Besòs, el 16 de maig, 
hagi estat un èxit. Un total de 
1.500 persones va participar a 
l’activitat, que consistia en una 
passejada per la llera del riu des 
de Granollers fins a Sant Adrià, 
passant per Montcada i Reixac. 
La pedalada és una activitat que 
organitza la Diputació de Bar- Bar Bar
celona amb la col·laboració dels 
ajuntaments per on discorre la-
marxa cicloturista, el Consorci 
per a la Defensa de la Conca del 
Besòs i la Federació Catalana de 
Ciclisme | SD

BICICLETADA PEL BESÒS

ATLETISME

Juan Luis Ramón i Susana Armengol 
guanyen la cinquena Milla Urbana 
Juan Luis Ramón, del Club At-
letismo Bahía de Algeciras, i Su-
sana Armengol, del Corredors.
cat, s’han adjudicat la cinquena 
edició de la Milla Urbana de 
Montcada, disputada el 23 de 
maig amb motiu de la Festa 
Major. A la cursa absoluta mas-
culina, el segon classificat va ser 
el montcadenc Carles Cera, de 
la Joventut Atlètica Montcada 
(JAM), que va optar al triomf 
final fins als darrers instants. 
La Milla ha estat de nou un 
èxit de participació, amb més 
de 250 atletes arribats entre les 
diferents categories. Als resul-
tats, cal destacar la victòria a la 
cursa infantil de Yeli Sagna, de 
la JAM. “La valoració és molt 
positiva perquè ha augmen-
tat la participació a les curses 
populars, que és el que més 

ens interessa per promoure 
l’atletisme entre la ciutada-
nia”, ha dit el president de la 

JAM, Ildefonso Teruel, qui ha 
avançat que l’organització es-
tudiarà la viabilitat d’incloure 

la Milla de Montcada al Cam-
pionat de Catalunya d’aquesta 
distància.

Sílvia Alquézar  | Montcada 

Susana Armengol, amb el dorsal 1417, liderant la cursa de fèmines
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HANDBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle Iste, a 
semfinals de la 
Copa Federació

La Salle Iste s’ha classificat per 
a la semifinals de la Copa Fe-
deració després d’eliminar en 
quarts el Tortosa per 28 a 18 
en un únic matx jugat el 22 de 
maig al pavelló Miquel Poblet.  
Les noies d’Esperanza Hoyos 
no van sortir a la pista mas-
sa inspirades, amb un parcial 
de 0-2. Però, a partir d’aquí, 
l’equip va reaccionar, va domi-
nar el ritme de l’enfrontament 
fins a situar-se a la mitja part 
amb un 16-10 en el marcador. 
A la represa, les locals no van 
tenir cap problema per admi-
nistrar i, fins i tot, ampliar fins 
a 10 gols la diferència.
La Salle Iste jugarà la semifinal 
de la Copa a la pista del Vall-
doreix el pròxim 30 de maig. 
A l’altra partit d’on sortirà el 
segon finalista, el Sant Vicenç 
rebrà el Canovelles.

IRONCAT L’AMPOLLA

El montcadenc 
Juan Toledano 
acaba la prova
L’atleta montcadenc Juan Tole-
dano, de 45 anys, ha acabat la 
prova Ironcat l’Ampolla, dispu-
tada el 16 de maig. L’esportista 
de Terra Nostra va invertir un 
registre de 14 hores i 14 minuts 
per fer les modalitats incloses a 
la competició: nedar 3’8 quilò-
metres, fer 180 quilòmetres en 
bicicleta de carretera i córrer 
una marató | SA

L’atleta local Juan Toledano

A
R

X
IU

> Èxit del Lee Young a l’Open d’Espanya
El Club Lee Young Montcada ha obtingut uns excel·lents resultats a 
l’Open d’Espanya de taekwondo en la modalitat de tècnica i pumse, 
disputat els dies 8 i 9 de maig a Alacant. En individual, Alberto Jo Lee 
va aconseguir la medalla d’or a la categoria de sènior de 31 a 40 anys. 
En trio, el grup format per Alberto Jo Lee, Miguel Ángel Luján i José 
Luis Estudillo també va pujar al més alt del podi a la categoria de 14 a 
35 anys. Per equips, el Lee Young, entrenat per José Santiago, va ser 
el tercer classificat. El torneig va comptar amb la participació de 1.500 
competidors d’uns 60 països. A la foto, Luján, Jo Lee i Estudillo amb la 
medalla aconseguida al campionat | SA
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Èxit d’inscrits a 
la pedalada per 
la llera del riu

El local Carles Cera va encapçalar la cursa masculina fins als darrers instants

La bicicletada va passar per la llera del riu
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE 

L’equip sènior masculí de 
l’Elvira-La Salle ha acabat 
la lliga del Campionat de 
Catalunya a la quarta posi-
ció del Grup Cinquè, amb 
21 victòries i només 7 der-
rotes. Els locals van superar 
el Santa Perpètua a la dar-

rera jornada per 78 a 61. 
D’altra banda, el club orga-
nitza el pròxim 12 de juny 
la festa fi de temporada, que 
inclourà partits de bàsquet i 
futbol sala entre els equips 
de l’entitat, jocs i un dinar 
de germanor | SA

> El Mausa B puja a Segona Divisió
El Mausa B ha aconseguit l’ascens a Segona Divisió en 
ser el campió del Grup Sisè de Tercera Divisió amb 52 
punts. El club ha fet una valoració molt positiva perquè 
s’ha complert amb nota l’objectiu de la temporada. Per la 
seva banda, l’EF Montcada seguirà a Segona Divisió, des-
prés que hagi acabat la lliga al novè lloc amb 27 punts. Al 
darrer matx, va perdre amb el Bigues per 6-2 | SA

El sènior A de l’AE Can 
Cuiàs ha aconseguit la 
permanència a la Primera 
Divisió després de la vic-
tòria aconseguida contra 
l’Inter Sentmenat per 6-4 
en un matx vibrant que va 
començar amb un 3-0 fa-
vorable als nois de Matías 
Ruiz. El rival es va posar 
les piles i va reduir les dife-
rències fins al 3-2 amb què 
es va arribar al descans. 
A la represa, el Can Cui-

às, que va jugar molt tens 
per la importància de l’en-
frontament, va demostrar 
que tenia moltes ganes per 
guanyar i va aconseguir 
dos gols més que li van do-
nar la victòria final. “Estic
molt content de la plan-
tilla perquè ha demostrat 
que jugant com a equip 
pot ser un rival a tenir en 
compte”, ha dit el tècnic. 
Al darrer matx disputat, 
el Can Cuiàs va perdre a 
Castellar per 12 a 8.

La plantilla del Can Cuiàs A celebrant la permanència a la Primera Divisió

El club acomiada la temporada amb una festa el dia 12

Els locals van guanyar l’Inter Sentmenat per 6-4

El sènior masculí acaba 
quart amb 21 victòries

El Can Cuiàs A seguirà 
a la Primera Divisió

> El Can St. Joan, cinquè amb 17 triomfs
El B. Montseny-CEB Can Sant Joan s’ha classificat a la cin-
quena posició al Grup Cinquè del Campionat de Catalunya, 
amb 17 victòries i 11 derrotes. Els montcadencs es van aco-
miadar de la temporada amb un triomf a la pista del Bada-
lonès Dimonis C, el vuitè classificat, per 42 a 46 en un matx 
força igualat. El club local ha fet un balanç positiu de la tem-
porada | SA

El sènior masculí de l’Elvira s’ha classificat en quarta posició a la lliga
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> El Cim fa una marxa a la Vall de Cardós
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, organitza el 3 i 
4 de juliol la primera Marxa Vall de Cardós-Romànic a la cla-
ror (Pallars Sobirà), en col·laboració amb el Club d’Esquí Vall 
de Cardós. El recorregut és de 42 quilòmetres que s’ha de fer 
en menys de 12 hores, amb un desnivell de 2.500 metres. 
Les inscripcions s’han de fer de l’1 al 25 de juny al web www.
elcim.cat | SA
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El Parc de la Llacuna, a 
Mas Duran, acollirà el 
dia 5 la cloenda dels Jocs 
Escolars, organitzada pel 
Consell de l’Esport de 
Montcada (CDEM) i l’Ins-
titut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME). Per segon 
any consecutiu, aquest 
espai serà l’escenari de la 
desfilada dels equips que 
han participat a les com-
peticions escolars i del lliu-
rament de trofeus. La festa 
també inclourà activitats 

lúdiques com inflables, un 
rocòdrom i un toro mecà-
nic. Al final, hi haurà un 
dinar de germanor. La 
cloenda s’emmarca en la 
Festa de l’Esport de la Di-
putació, que se celebra el 5 
i el 6 de juny. Hi ha dues 
entitats que també orga-
nitzen activitats coincidint 
amb aquesta festa. El Cim 
fa diumenge una passejada 
fins a la Conreria i el CEB 
Can Sant Joan organitza 
dissabte un torneig de bàs-
quet a l’escola El Viver.

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ja té 
a punt el calendari d’acti-
vitats per passar un estiu 
actiu i gens avorrit. El 
ventall de propostes, que 
es duran a terme entre els 
últims dies de juny i final 
del mes de juliol, inclou en-
guany dues novetats: una 
lliga de bàsquet –els partits 
es disputaran a la Zona Es-
portiva Centre i a les pistes 
de l’escoles Reixac i El Vi-
ver– i un itinerari de salut 
emmarcat dins els actes de 
la Setmana de la Promoció 
de la Salut que s’està fent 
a la ciutat. La passejada 
començarà a les 18h el 9 
de juny a la plaça de l’Es-
glésia, que també acollirà 
el torneig de bàsquet al 
carrer en el marc d’aquesta 
jornada.
En l’oferta de propostes 
per a l’estiu ja s’han con-

solidat com un clàssic els 
cursets de balls –roda 
cubana, batxata, dansa 
oriental, llatins i en línia– 
els tallers de ioga i tai-txí 
i els tornejos de 3 x 3 al 

carrer de futbol, bàsquet 
i handbol. També són un 
acte fix a les activitats es-
portives d’estiu la jornada 
solidària amb els malalts 
d’esclerosi múltiple –que 

enguany serà l’11 de juliol 
a la piscina de la Zona Es-
portiva Centre– la marató 
d’spinning i el Campionat 
de Natació Vila de Mont-
cada. També repeteix el 
taller de hip-hop, que té 
un gran èxit des que es va 
començar a fer l’estiu del 
2008. Les inscripcions es 
poden fer a les oficines de 
l’IME, situades al número 
32 del carrer Tarragona.

Piscina d’estiu. La instal-
lació del carrer Bonavista 
romandrà oberta del 7 
de juny al 5 de setembre. 
Els abonaments es poden 
adquirir fins al 22 de juli-
ol a l’IME. L’horari de la 
piscina serà de dilluns a 
diumenge de les 10.30h a 
les 19h. El carnet indivi-
dual per als residents a la 
ciutat és de 51’10 euros i el 
familiar ascendeix a 86,80 
euros.

ACTIVITATS D’ESTIU

El taller de dansa oriental té força acceptació entre les activitats d’estiu

Sílvia Alquézar | Redacció

Les escoles de Montcada i 
Reixac continuen celebrant 
les jornades esportives. El 
Mitja Costa, Sagrat Cor i 
Turó van organitzar el cap 
de setmana del 15 i 16 de 
maig diverses activitats als 
seus respectius centres que 
van atraure molts partici-
pants entre pares, mares i 
infants. Hi va haver partits 

de bàsquet, de futbol sala, 
d’handbo, jocs, inflables, 
manualitats, exhibicions 
d’arts marcials, a més de 
tallers de maquillatge i 
de pintura, entre d’altres 
propostes. D’altra banda, 
l’escola Elvira Cuyàs, a 
Mas Rampinyo, celebrarà 
la seva jornada esportiva 
el pròxim 29 de maig a les 
instal·lacions de l’escola.

Èxit de públic al Turó, 
Mitja Costa i Sagrat Cor

JORNADES ESPORTIVES

Sílvia Alquézar  | Redacció

S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O

L’IME proposa enguany una lliga 
de bàsquet i un itinerari salut
Les propostes es duran a terme des de l’última setmana de juny fins a final del mes de juliol

A l’escola El Turó es va fer la cursa de córrer amb un ou a una cullera
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La cloenda es farà 
de nou a Mas Duran 

JOCS ESCOLARS

Sílvia Alquézar | Redacció

El Parc de la Llacuna acollirà totes les activitats

> Èxit del Casal Esportiu d’estiu
La inscripció al Casal Esportiu d’estiu està sent un èxit. Tot i 
que encara queden algunes places, ja hi ha apuntats prop 
de 250 infants. Les activitats es duran a terme entre el 28 de 
juny al 23 de juliol a les instal·lacions de la Zona Esportiva 
Centre i a la pista exterior de l’escola Reixac. L’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME), que organitza el Casal, ofereix 
la possibilitat de fer un programa reduït de dues hores o bé 
un altre de cinc, de 9 a 14h, amb un preu de 50 i 90 euros, 
respectivament | SA

>  El Miró B, a la final de Segona Divisió 
L’equip Multiòpticas Isis Montcada B de korfbal jugarà la fi-
nal de la lliga de Segona Divisió contra el Vallparadís B, de 
Terrassa el pròxim 5 de juny. Els montcadencs no van tenir 
problemes per superar en semifinals el Castellbisbal B per 15 
a 10. La lesió d’una jugadora visitant a la primera meitat i la 
manca de rencanvi a la banqueta els va obligar a jugar amb 
set bona part del partit, acceptant les locals a retirar també 
un dels seus jugadors per igualar l’enfrontament. Amb tot, 
els 11 punts aconseguits pels montcadencs Paris López (6) i 
Padro López (5) van ser definitius | SA
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Al col·legi Sagrat Cor es va fer una exhibició d’arts marcials

Un dels partits de bàsquet disputat a l’escola Mitja Costa
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La cloenda dels Jocs Escolars és el moment de rebre els trofeus
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FUTBOL. EF MONTCADA

El torneig fi de temporada aplegarà 
una vintena dels millors clubs

L’Escola de Futbol Mont-
cada ja ho té tot a punt per 
acomiadar la temporada 
amb el tradicional torneig. 
Enguany, l’entitat ha volgut  
convidar més d’una vin-
tena dels millors clubs de 
Catalunya coincidint amb el 
cinquè aniversari de la seva 
fundació, fruit de la fusió de 
les escoles del CD Montca-
da i de l’Escola de Can Sant 
Joan-Blaugrana. Totes les ca-
tegories disputaran quadran-
gulars. Els partits es jugaran 
a l’estadi de la Ferreria i al 
camp de Can Sant Joan. En-
tre els clubs de més renom, 
el torneig comptarà amb la 
participació de diversos con-
junts de la Montañesa, el 
Badalona, el Sant Andreu, 
l’Europa, el Sant Cugat i 
l’Espanyol, entre d’altres. 

Pel que fa l’actualitat espor-
tiva, a manca d’una jornada, 
el club ha complert els ob-
jectius perquè tots els equips 
han mantingut la categoria i 

l’aleví C ha pujat a Primera 
Divisió. El prebenjamí A 
també es podria proclamar 
campió de lliga a l’últim 
matx. El club lliurarà en els 

propers dies a  les famílies 
les fitxes evolutives de cada 
jugador per veure la seva 
trajectòria a nivell esportiu i 
personal.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip juvenil del CD 
Montcada s’ha proclamat 
campió de lliga del Grup 
24 de Segona Divisió 
a manca d’una jornada 
perquè acabi el campio-
nat. Els nois de Juan 
Meca van aconseguir el 
punt que necessitaven 
per alçar-se amb el triomf 
final en superar el Palau 
per 4-3 en el matx dispu-
tat a casa el 23 de maig. 
L’equip, creat aquesta 
temporada, ha aconseguit 
l’ascens a Primera Divisió 
de forma brillant, ja que 

només ha encaixat una 
derrota en tota la lliga. 
La directiva ha felicitat 
la plantilla “per la seva 
lluita i sacrifici durant 
tota la temporada”.
D’altra banda, l’equip ju-
venil de l’EF Montcada 
es troba a la sisena posi-
ció del Grup 25 de Sego-
na Divisió amb 39 punts, 
a manca d’una jornada 
perquè acabi la tempo-
rada. Al darrer matx dis-
putat, el conjunt local va 
empatar a dos gols con-
tra el Juventus C, el novè 
classificat.

El CD Montcada ja és 
el campió de la lliga 

FUTBOL JUVENIL

Sílvia Alquézar | Redacció

Els jugadors del CD Montcada celebrant el títol de campions de lliga
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Els partits es disputaran entre el 12 i 13 de juny a l’estadi de la Ferreria i al camp de Can Sant Joan

L’EF Montcada ha convidat al torneig fi de temporada més d’una vintena dels millors clubs de Catalunya
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L’equip júnior femení del 
CB Montcada ha acabat la 
lliga a la cinquena posició 
al Grup Segon del Nivell 
B. El conjunt, dirigit per  
Fernando Arévalo, es va 
acomiadar de la tempora-
da amb una contundent 
derrota a casa contra el 
Vic 2, el tercer classificat, 
per 42 a 82. Les noies han 
sumat enguany un total de 
12 victòries i 10 derrotes. 

Altres resultats. Encara 
continuen en competició 
alguns equips del Valentine 
Montcada. El premini va 

perdre a la pista del Cen-
tre Catòlic l’Hospitalet per 
44 a 37. Per la seva banda, 
el mini A va guanyar el 
Círcol Catòlic Badalona A 
per 50 a 41, mentre que el 
minit B va caure derrotat 
en la seva visita a la pista 
del CE Sant Nicolao B per 
61 a 54. 
En infantil, el Valentine es 
va imposar al CPE Tara-
dell a casa per 56 a 50. El 
cadet B també va aconse-
guir un triomf a l’última 
jornada disputada. L’equip 
montcadenc va guanyar el 
Canovelles BC A per 76 a 
58. 

L’equip júnior femení 
acaba al cinquè lloc

BÀSQUET. CB MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior femení del Valentine ha acabat la lliga a la cinquena posició

FUTBOL SALA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Can Cuiàs 
cadet suma 
el tercer punt

El conjunt cadet de l’AE 
Can Cuiàs ha sumat el 
tercer punt de la tempora-
da en empatar a 2 contra 
el Sant Andreu. El rival 
va igualar el marcador a 
falta d’un minut per al fi-
nal, una gerra d’aigua fre-
da per als jugadors locals, 
que encara van disposar 
d’una ocasió molt clara 
per marcar als darrers 
instants. A la jornada se-
güent, el cadet va perdre 
contra el Polaris per 6-0. 
D’altra banda, el club or-
ganitza el dia 12 el torneig 
fi de temporada, dins dels 
actes de la Setmana de la 
promoció de l’activitat fí-
sica que fa l’Ajuntament.
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FUTBOL SALA. FS MAUSA

El conjunt benjamí finalitza la 
competició en segona posició

L’equip benjamí de l’FS 
Mausa Montcada ha aca-
bat la lliga a la segona po-
sició de la Divisió d’Honor 
amb 61 punts, darrera de 
l’Olesa que n’ha sumat dos 
més. Malgrat no quedar 
campions, l’entrenador, 
José Andrés, ha fet una 
valoració molt positiva 
de la temporada. “Han
fet una gran campanya, 
només se’ls pot felicitar”,
ha dit el tècnic. Un altre 
equip que també lluita per 
les primeres posicions és 
l’infantil B, que és el líder 
del Grup Segon de Sego-
na Divisió a manca d’una 

jornada. D’altra banda, els 
jugadors infantils Andreu 
Santilveri, Xavier Espinosa 
i Víctor Andrés van jugar 
un partit amistòs amb la 

selecció catalana. El Mau-
sa tancarà la temporada 
amb el torneig del club, el 
19 i el 20 de juny a la pista 
coberta i el Reixac.

Sílvia Alquézar | Redacció

El club organitza els dies 19 i 20 de juny el tradicional torneig fi de temporada 

El benjamí del Mausa s’ha classificat a la segona posició de Divisió d’Honor
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HANDBOL. LA SALLE MONTCADA

L’equip infantil guanya el títol de 
campió de la Primera Catalana

L’equip infantil de La Salle 
ha culminat una excel·lent 
temporada proclamant-se 
campió de Primera Cata-
lana amb només una de-
rrota. El conjunt de Luis 
Canalejas va quedar pri-
mer de la final a quatre, 
disputada entre el 22 i 23 
de maig a Palafrugell. A 
les semifinals, el club local 
va vèncer el Voramar B 
per 30 a 27, en un matx de 
gran nivell que va ser molt 
igualat fins als darrers ins-
tants. Ja a la final, els nois 
de Canalejas es van veure 
les cares amb el Banyoles, 
a qui van superar per 26 a 
22. Els montcadencs, que 
van comptar amb el suport 
de molts aficionats, van 
dominar el marcador des 

del principi, tot i els nervis 
inicials. El club ha felicitat 
la plantilla “per la im-
pressionant temporada i 
perquè ens ha fet gaudir 
d’un gran handbol”.

D’altra banda, La Salle i la 
Federació Catalana orga-
nitzen un curs d’entrenador 
bàsic d’handbol. Les ses-
sions s’impartiran al pave-
lló Miquel Poblet els dies 

21 22, 28 i 29 de juny i 1, 2 
5, 6 i 7 de juliol de les 18 a 
les 22h. Les persones inte-
ressades s’han d’inscriure 
a l’adreça info@chlasalle-

montcada.com.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt que entrena el tècnic Luis Canalejas va vèncer el Banyoles per 26 a 22 a la final a quatre

L’equip infantil de La Salle Montcada amb la copa de campions de la categoria de Primera Catalana

Aitor Martín és novè 
a l’eliminatòria prèvia

ATLETISME. OLIMPÍADA JUVENIL

El corredor juvenil Aitor 
Martín, de la Joventut At-
lètica Montcada, ha que-
dat el novè a la cursa dels 
2.000 metres obstacles a la 
prova classificatòria per a 
la primera olímpiada de la 
categoria, que s’ha fet del 
21 al 23 de maig a Moscou 
(Rússia). L’atleta, que ha 
format part de la selecció 
espanyola, va liderar la 

prova a les dues primers 
voltes, però l’esforç del 
principi el va fer defallir 
als darrers 600 metres, fent 
un temps de 6 minuts, 24 
segons i 39 centèsimes, un 
registre molt per sota de la 
seva marca personal. Tot 
i no classificar-se per als 
Jocs que seran a l’agost a 
Singapur, Martín està ani-
mat per fer un bon paper 
en pista a l’aire lliure.

Sílvia Alquézar | Redacció

Aitor Martín durant un moment de la prova disputada a Moscou
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L’EN Montcada ha aconse-
guit un total de cinc podis 
a la final de Catalunya de 
natació, disputada el 23 de 
maig a Palafrugell. El club 
local va guanyar tres me-
dalles d’or a càrrec dels in-
fantils Mireia Prats en 100 
metres braça i Eva Coy 
i Léster Escrigas en 100 
metres papallona. En cate-

goria infantil també Prats 
i Joan Grau van obtenir 
el bronze en croll. També 
van participar a la compe-
tició Marc Ribas, Alba Mo-
lina i Carlos Díaz, que van 
quedar entre els 8 primers 
de 24 nedadors a cada es-
til i categoria. “Estic molt 
contenta dels resultats”,
ha dit l’entrenadora, Toñi 
Zamorano.

Cinc podis locals a 
la final de Catalunya 

NATACIÓ

Sílvia Alquézar | Redacció

L’EN Montcada obté tres medalles d’or

El Club Shi-Kan ha fet 
un gran paper al Campi-
onat de Catalunya de les 
categories aleví a cadet, 
disputat a Montornès el 
15 de maig. L’entitat va 
obtenir sis medalles en 
combat. Francescs Carva-

jal i Adrián Martínez van 
guanyar l’or; Jordi Acedo, 
la plata i Jonathan Merino, 
Jesús Cornudella i Noemía 
García, el bronze. D’altra 
banda, el Shi-kan també 
va participar el 22 de maig 
a la Copa València de Kyo-
kunshinkai, amb 9 podis.

El Shi-kan triomfa al 
Campionat català

KARATE

Sílvia Alquézar | Redacció

El club local va obtenir un total de sis medalles

Els participants al Campionat de Catalunya entre les categories aleví i cadet

Alguns dels nedadors de l’EN Montcada celebren les medalles guanyades
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Patrícia Espínola
Promesa. Patrícia Espínola pertany a la selecció catalana cadet d’handbol que aquest any s’ha 
proclamat campiona d’Espanya. La pivot montcadenca, de 16 anys, gaudeix en l’actualitat d’una 
beca emmarcada dins el Pla de Millora de l’Handbol Femení que atorga la Federació Catalana a 
través del Consell Català de l’Esport. Viu internada de dilluns a divendres a la Residència Blume, 
on rep formació a nivell acadèmic i esportiu. Patrícia, que porta l’handbol a la sang, va començar 
a practicar aquest esport a l’escola Sagrat Cor. Al principi, l’handbol era un ‘hobbie’ un parell de 
tardes a la setmana que compartia amb les seves amigues. Però des que fa dos anys va tenir l’opor-
tunitat d’entrar a formar part d’aquest programa per a futures promeses, l’esportista aspira a arribar 
a un equip de primera línia, tot i que afirma que és conscient que no podrà viure d’això perquè es 
tracta d’handbol femení, amb unes fitxes molt inferiors a les dels conjunts masculins.

“La beca a la Blume és un 
tren que no podia perdre” 

Per què et van donar la beca a la 

Residència Blume?

Vaig participar en diverses jorna-
des de tecnificació que convocava 
la Federació Catalana. Són com 
uns entrenaments. Fa dos anys, 
l’entrenadora em va trucar per anar 
a una nova jornada de 3 o 4 dies, 
on ens van fer proves físiques i tèc-
niques.
I et van escollir.

Sí, la veritat és que no m’ho espe-
rava. Jo m’ho vaig prendre com un 
entrenament més i em van dir que 
a totes les proves havia quedat en-
tre les cinc millors d’un total de més 
de 40 noies. 
Per què vas decidir entrar d’interna 

a la Blume?

M’ho vaig rumiar molt, perquè su-
posava viure sola, sense el suport 
diari de la família, i canviar d’escola. 
L’handbol no era per a mi tan im-
portant com per deixar-ho tot. Però 
vaig pensar que era una oportunitat 

que m’oferia la vida que no podia 
deixar escapar. I, ara per ara, no 
me’n penedeixo gens.
Com és una dia qualsevol?

Ens llevem a les 7.30h perquè a 
les 8h comencem el primer entre-
nament de la jornada, que s’allarga 
fins a les 9.30h. Mitja hora més 
tard, s’inicïen les classes fins a les 
14.40h. Dinem, descansem una 
mica i tornem a entrenar de 17 a 
19h. Dutxa, sopar i temps lliure per 
descansar, estudiar o el que vulguis 
fer.
Com et sents a la residència?

Molt bé, tinc amigues, però ami-
gues de les que vius amb elles, que 
és diferent. Sí que és cert que la 
convivència, de vegades, és difícil, 
però ens donem molt suport.
I la formació, no acabes massa 

cansada per estudiar?

No, t’organitzes per arribar a tot 
arreu. A més, una condició inde-
pensable del programa és no deixar 

de banda els estudis i aprovar totes 
les assignatures.
També jugues a l’equip cadet del 

Sant Martí Adrianenc. Com hi 

aneu?

Molt bé, juguem a la Lliga Catalana 
i tenim un bon equip. Ens deixen 
sortir un parell de dies a la setmana 
a la tarda per anar a entrenar amb 
el nostre club.

Què va significar per a tu guanyar 

el Campionat d’Espanya amb la 

selecció catalana?

Una gran alegria. Dos anys treba-
llant al màxim ha pagat la pena per 
sentir tot el que vam viure al gener 
passat. Sóc conscient que sóc una 

privilegiada perquè tinc accés a 
una formació de primer nivell.
Quines virtuts creus que tens com 

a jugadora?

Em falta massa muscular per ser 
pivot, però crec que tinc una bona 
tècnica. Tota aquesta experiència 
no m’ha canviat gens com a perso-
na, sóc la mateixa de sempre, però 
més madura perquè he hagut de 
prendre decisions per mi mateixa 
simplement pel fet d’estar fora de 
casa.
Quins són els teus objectius de 

futur?

Aquest curs se m’acaba la beca a 
la Blume, però a partir del setembre 
continuaré la meva formació amb 
una altra beca a través del Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat. Hi 
aniré com a externa, és a dir, al CAR 
entrenaré, seguiré la meva formació 
esportiva i estudiaré el batxillerat, 
però aniré a dormir a casa perquè 
Montcada està molt a prop.

T’agradaria dedicar-te de manera 

professional a l’handbol?

Sí, m’agradaria poder jugar en un 
equip de nivell, però reconec que 
serà difícil viure d’això perquè 
l’handbol femení no està ben pagat. 
Malgrat tot, vull jugar a handbol i 
poder compaginar-ho amb la feina. 
A què t’agradaria dedicar-te?

Vull enfocar el meu futur cap al-
guna disciplina relacionada amb 
l’esport o l’activitat física, però en-
cara no ho tinc decidit. Per exem-
ple, m’agradaria entrenar un equip 
d’handbol.
Què li diries als joves com tu que 

se’ls presenta una oportunitat com 

la teva a la Blume?

Que no la deixin escapar però que, 
sobretot, treballin, treballin i tre-
ballin molt perquè l’esforç paga la 
pena. També els diria que tinguin 
moltes ganes d’aprendre i que mai 
es posin límits a les seves possibi-
litats.

“Sóc conscient que 
sóc una privilegiada 
perquè tinc accés 
a una formació de 
primer nivell”

Jugadora d’handbol

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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