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El capità Raúl Ortega 
seguirà liderant 
el Valentine a Copa
El club vol reforçar la plantilla amb un pivot i un aler 

El Valentine ha començat a pre-
parar la pròxima temporada a 
la Copa Catalunya. El club, que 
enguany ha assolit l’ascens de 
categoria, és conscient que ha 
de reforçar el bloc amb un pivot, 
un aler i un base. El president, 
Luis Miguel Rodríguez, ha con-
firmat que continua la columna 
vertebral de la plantilla, liderada 
novament pel capità Raúl Orte-
ga, que complirà la seva dotzena 
temporada al Valentine. “La lli-

ga de Copa té molt nivell, es 
veurà un bon bàsquet”, ha in-
dicat el jugador montcadenc, qui 
confia que l’experiència de dos 
anys a Primera Catalana serà 
important per afrontar el repte.  
Per la seva banda, el màxim res-
ponsable del club, que està aca-
bant de perfilat la directiva, ha 
indicat que “és millor esperar-
se una mica per comprar per-
què ara els jugadors que ens 
interessen tenen un preu elevat 
per al nostre pressupost”.

Sílvia Alquézar  |  Redacció
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El capità Raúl Ortega començarà a partir de setembre la dotzena temporada al Valentine

BÀSQUET

HANDBOL

Prop de 300 persones van par-
ticipar al sopar fi de temporada 
que el CH La Salle va orga-
nitzar el 18 de juny al pati de 
l’escola del mateix nom. L’acte 
va servir per fer balanç del curs 
i, en aquest sentit, el president, 
Josep Maresma, va apuntar com 
a principals èxits aconseguits el 
sotscampionat de Primera Cata-
lana del sènior femení i el títol 
de campió de Primera Catalana 
del conjunt infantil –el club va 
fer pujar els nois a l’escenari i 
els va regalar una samarreta 
que deia que són campions. En 
l’apartat de reconeixements, el 
club va lliurar la insígnia d’or a 
títol pòstum a Tomàs Espel, des-
aparegut aquest any. “Era una 

persona que sempre ha aju-
dat”, va dir Maresma. També 

va ser emotiu el reconeixement 
del club als dos coordinadors 

que marxen, Pablo Camarero i 
Àlex Weikert (escola). 

Silvia Díaz | Montcada Nova

L’entitat tanca la temporada amb un sopar a l’escola del mateix nom que va comptar amb l’assistència de prop de 300 persones 

La Salle Montcada lliura la insígnia d’or 
del club a Tomàs Espel a títol pòstum

L’equip infantil masculí va exhibir una samarreta on indicava que són els campions catalans
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Sílvia Alquézar  | Redacció

Montcada tindrà 
un club al mes 
de setembre

Un grup de persones vinculades 
a l’Associació Esportiva Montse-
rrat Miró crearà al mes de set-
embre el Club Korfbal Montca-
da, que aglutinarà els dos equips 
sèniors de l’institut de Montcada 
Nova. La resta de conjunts se-
guirà formant part de l’AE del 
centre escolar. “Fem el nou club 
per donar continuïtat i oferir 
més oportunitats als jugadors 
que es formen al Miró”, ha dit 
un dels promotors de la iniciati-
va, Benjamín Casado. L’entitat 
mantindrà l’espònsor de Mul-
tiòpticas Isis que ha patrocinat 
aquesta temporada. L’objectiu 
és promocionar aquest esport 
minoritari. La presidenta serà 
María Dolores Pozanco. El sè-
nior A juga a Primera Divisió 
i el B a Segona Divisió, on ha 
quedat campió.

MUNTANYA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Cim i el CEAV 
fan diverses 
propostes

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, va organitzar 
el dia 19 una sortida a la zona de 
les Agulles, a Montserrat. D’altra 
banda, el Centre Espeleològic 
Alpí Vallesà (CEAV) participarà 
el 4 de juliol en una competi-
ció que consisteix a recórrer un 
circuit de 20 quilòmetres per la 
muntanya del Bruc fent rapel, 
tirolina, espeleologia, orientació 
i treking, entre d’altres. El Cim 
també organitza els dies 3 i 4 la 
primera marxa Vall de Cardós-
Romànic a la claror, un trajecte 
de 42 quilòmetres al Pallars So-
birà amb un desnivell de 2.425 
metres.  

La vídua d’Espel va recollir la insíginia d’or
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L’Open Internacional 
d’Escacs Vila de Montca-
da arriba a la seva recta 
final amb l’emoció garan-
tida fins a la última ron-
da, que tindrà lloc el 3 de 
juliol a l’Espai Kursaal de 
Can Sant Joan. En el mo-
ment de tancar aquesta 
edició, el líder del Grup 
A és el Gran Mestre co-
lombià Jaime Cuartas, de 
la UE Montcada, el club 
organitzador del torneig, 
que compta amb la par-
ticipació de més de 140 
jugadors. En segon lloc 
es troba el Mestre Inter-
nacional David Lariño, la 
sorpresa del campionat, 
que ha encapçalat la clas-
sificació fins a la sisena 
ronda en què va perdre 
contra el Gran Mestre 
cubà Yuri González. 
Després de cinc rondes, 
el primer classificat al 
Grup B és el Juan Fran-

cisco Campo, mentre que 
al Grup C el líder és José 
Díaz, tots dos amb cap 

derrota amb 5 punts. El 
torneig repartirà 6.000 
euros en premis.

L’Open d’escacs es disputa a les instal·lacions del Kursaal de Can Sant Joan

El Lee Young aconsegueix tres 
medalles a la Copa Catalana

TAEKWONDO

El Club Lee Young ha 
guanyat dues medalles 
d’or i una de bronze a la 
segona edició del Cam-
pionat de Promoció-Co-
pa Catalana, disputat el 
20 de juny a Barcelona. 

El campionat va comptar 
amb la participació d’uns 
300 taekwondistes de 
més de 40 clubs d’arreu 
de Catalunya. 
En pes mig, José Anto-
nio Gámez va aconseguir 
el guardó d’or i Joaquín 

Mollet va obtenir el bron-
ze. En pes pesat, Antonio 
Egea va ser el primer 
classificat.
D’altra banda, Demetrio 
Coeman va caure en vui-
tens de final a la categoria 
de pes ploma.

Sílvia Alquézar  | Redacció

> Lo Templo obté el torneig 
de la Font Pudenta-Muntanyeta
L’AV Font Pudenda-Muntanyeta va organitzar el 20 de juny 
una nova edició del torneig de futbol, que es va disputar 
a l’espai de lleure situat al carrer Barberà. La competició 
va comptar amb la participació de dos equips infantils i 6 
d’adults. El guanyador de la categoria sènior va ser el con-
junt Lo Templo. L’entitat veïnal també va preparar un esmor-
zar per als assistents | SA
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L’Open Vila de Montcada 
arriba a la recta final

ESCACS

Sílvia Alquézar  | Redacció

El torneig, amb 140 jugadors, acabarà el 3 de juliol a l’Espai Kursaal

Els tres medallistes del Lee Young amb el tècnic i la resta de l’expedició local a la Copa
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ACTIVITATS D’ESTIU

La falta de demanda obliga 
a suspendre nou propostes

La crisi econòmica tam-
bé ha arribat a l’àmbit del 
lleure esportiu. L’Institut 
Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) s’ha vist 
obligat a suspendre nou 
propostes per manca de 
persones inscrites. Així, no 
s’ha pogut obrir cap grup 
de les activitats previstes 
a l’Espai Kursaal de Can 
Sant Joan, mentre que a 
Montcada Centre només 
han començat els tallers 
de roda cubana i batxata 
i el de ioga. Tampoc han 
sortit les lligues d’estiu de 
futbol 7 i bàsquet per falta 
d’equips inscrits.
Les famílies s’han apretat 
el cinturó en les activitats 
d’adults, però han apostat 
per mantenir les propos-
tes que els més petits fan 

a l’estiu. Així s’explica que 
el Casal Esportiu, que es 
fa del 28 de juny al 23 de 
juliol, hagi estat un èxit 
de participació amb 287 
infants inscrits. A més, 
l’IME ha ampliat en-
guany l’oferta per als més 
petits amb l’organització 
del campus de tecnificació 
de futbol Carles Rexach 
en col·laboració de l’EF 
Montcada. “Estem con-
tents perquè les propos-
tes per als infants han 
superat amb escreix les 
expectatives, però la con-
juntura econòmica ha fet 
que, per primera vegada, 
s’hagin hagut de suspen-
dre tants tallers”, ha dit el 
president de l’IME i regi-
dor d’Esports, Juan Parra 
(PSC).
De les activitats fetes al 

carrer, la diada de 3x3 de 
bàsquet a la plaça del Bosc 
de Can Sant Joan –orga-
nitzada per l’IME amb el 
suport del CEB Can Sant 
Joan– va ser un èxit amb 
un total de 17 equips de 4 
components cadascú. La 
competició, que va tenir 
lloc el 18 de juny, també va 
aplegar força públic.
Per contra, el dia 29 es va 
haver de suspendre la dia-
da de 3x3 d’handbol al ca-
rrer per falta d’inscrits.

Més activitats. D’aquí a fi-
nal de mes, hi ha previstes 
més propostes al programa 
d’estiu de l’IME. L’activitat 
per a adults que triomfa és 
la marató d’spinning, que 
tindrà lloc el 12 de juliol a 
la plaça Lluís Companys 
amb la col·laboració de 

Montcada Aqua. De les 
tres sessions que es faran 
–a les 18h, 19h i 20h– no-
més queden algunes places 
per a la primera.
El dia 6, davant del pavelló 
Miquel Poblet es disputarà 
la diada de 3x3 de futbol 
al carrer, organitzada per 
l’IME amb el suport de l’FS 
Montcada. Dins de les acti-
vitats d’estiu, també és una 
tradició la jornada solidària 
amb l’objectiu de recaptar 
fons per ajudar els malalts 
d’esclerosi múltiple. El 
‘Mulla’t’ es farà el dia 11 a 
la piscina coberta de Mont-
cada Aqua. Com a novetat, 
l’activitat inclou una classe 
oberta d’aquagym d’11 
a 11.45h al mateix espai. 
D’altra banda, el 14 de ju-
liol és previst el campionat 
de natació. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El 3x3 de bàsquet a Can Sant Joan va ser tot un èxit de participació

La manca d’inscrits s’ha registrat als tallers per a adults, mentre que els infantils han estat un èxit de participació

El ritme i la música es fusionen en el taller de ball de roda cubana

FUTBOL

El 1r campus Carles Rexach
reuneix una vuitantena d’infants
L’exjugador i extècnic del Barça va donar la benvinguda als més petits

Una vuitantena d’infants 
participen des del 28 de 
juny al primer Campus 
de tecnificació de futbol 
Carles Rexach, que es fa a 
l’estadi de la Ferreria i està 
organitzat per l’EF Mont-
cada i l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). 
L’exjugador i exentrena-
dor de l’FC Barcelona, 

acompanyat del president 
de l’IME, Juan Parra 
(PSC), va donar la benvin-
guda als participants en el 
primer dia del campus i els 
va animar a divertir-se i a 
aprendre de les diferents 
classes que rebran que no 
només seran esportives, 
sinó que també incorporen 
una hora diària d’anglès. 
Els infants aniran a la pis-

cina dos dies a la setmana 
i faran una visita al Camp 
Nou. Carles Rexach va 
confirmar que tornarà a 
Montcada abans que aca-
bi el campus “per veure 
com s’ho han passat els 
infants”. D’altra banda, 
l’IME gestiona la possi-
bilitat que un jugador del 
Barça faci una visita als 
participants.

Sílvia Alquézar | Montcada

Carles Rexach va donar la benvinguda als més petits al campus i els va recomanar que, sobretot, s’ho passin bé

La relaxació és un dels propòsits del taller de ioga

La jornada de tir amb arc va atraure grans i petitsEl Casal Esportiu ofereix activitats lúdiques, de lleure i aquàtiques L’aigua refrescant forma part de les activitats del Casal Esportiu
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ATLETISME

Aitor Martín es proclama campió 
d’Espanya als 2.000 obstacles

El juvenil Aitor Martín, de 
la Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM), ha guanyat 
la medalla d’or a la prova 
dels 2.000 metres obstacles 
al Campionat d’Espanya 
Juvenil per Seleccions Au-
tonòmiques, que es va dis-
putar el 19 i el 20 de juny 
a Lloret de Mar. L’atleta 
de la JAM també ha pujat 
al més alt del podi amb la 
selecció catalana a la cursa 
de relleus 4x400.  
A la prova individual, el 
corredor montcadenc va 
estar al capdavant des del 
principi, amb un ritme 
lent. A falta de 500 metres 
per al final després del pas 
per la penúltima ria, Mar-
tín va fer un canvi de ritme 
que cap dels atletes que 
l’acompanyaven va poder 
aguantar, aconseguint una 
distància considerable que 
li va permetre creuar la 
meta en solitari amb un 

temps de 6 minuts, 9 se-
gons i 66 centèsimes. 
Al segon triomf, el juve-
nil de la JAM va córrer 
amb Marc Valero, Harold 
Sagel i Sergi Torres, fent 
una marca de 3 minuts, 
25 segons i 61 centèsimes. 
Per seleccions, Catalunya 
va imposar-se a la resta 
d’equips en aquest cam-
pionat, quedant en primer 
lloc tant en categoria mas-
culina com femenina.

Valoració. “Estic molt 
content amb els resul-
tats i molt animat cara 
als pròxims compromi-
sos”, ha indicat el corre-
dor de Terra Nostra, qui 
ja es va proclamar campió 
d’Espanya el 2008 a la pro-
va dels 1.500 metres obs-
tacles en categoria cadet. 
El jove atleta de la JAM 
participarà el pròxim 4 
de juliol al Campionat de 
Catalunya a Amposta i, els 

dies 10 i 11, al Campionat 
d’Espanya individual, que 
es disputarà a la ciutat de 
Nerja (Màlaga). En amb-
dues competicions, Martín 

prendrà part a la prova 
dels 2.000 metres obsta-
cles, tenint moltes opcions 
d’aconseguir alguna meda-
lla.

Sílvia Alquézar | Redacció

La montcadenca Anna 
Villar, de l’Ayala Syncros 
Team, s’ha proclamat 
campiona de Catalunya 
en la modalitat de ma-
rató. L’actual líder de 
l’Open d’Espanya va in-
vertir 3 hores, 31 minuts 
i 59 segon per completar 
els 72 quilòmetres de la 
competició, que es va dis-
putar el 20 de juny a Lliçà 
d’Amunt. Els participants 
havien de fer un bucle de 
6 quilòmetres més dues 
voltes al llarg d’un reco-
rregut de 32 quilòmetres 
per un terreny ple de 

canvis de ritme i camins 
de bosc. També en la ma-
teixa jornada va tenir lloc 
la segona prova de l’Open 
d’Espanya Marathon No-
thwear. “Estic molt con-
tenta amb els resultats. 
L’objectiu era guanyar i 
alhora preparar-me per 
al Campionat d’Europa 
i del Món”, ha dit la co-
rredora montcadenca. 
D’altra banda, la ciclista 
es va proclamar el dia 27 
campiona de la prova Su-
perprestigio Massi-Open 
d’Espanya de la Real 
Federació Espanyola de 
Ciclisme.

Anna Villar, primera de 
Catalunya en marató

CICLISME

Sílvia Alquézar | Redacció

Anna Villar, al centre, amb la medalla d’or al Campionat català en marató
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L’atleta juvenil de la JAM també va guanyar la medalla d’or amb Catalunya a la prova de relleus 4x400

Aitor Martín, al més alt del podi de la prova dels 2.000 metres obstacles
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La Salle Montcada ha dit 
adéu a la campanya actual 
amb la sisena edició de la 
Diada Salvador Benítez, 
que va tenir lloc el 20 de 
juny a les pistes de l’escola 
del mateix nom i al pavelló 
Miquel Poblet. La jornada, 
en un ambient de germa-

nor, va ser tot un èxit de 
participació i de públic. 
En total, es van dispu-
tar més d’una vintena de 
partits d’handbol. El club 
montcadenc va convidar 
15 equips visitants, que es 
van enfrontar als diferents 
conjunts lasal·lians de la 
ciutat.

La Salle tanca la temporada 
amb la Diada Salvador Benítez

HANDBOL. LA SALLE MONTCADA

Silvia Díaz | Montcada

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Èxit de públic i de participació 
al torneig fi de la campanya 

L’FS Mausa Montcada va 
posar el punt i final a la 
temporada amb el torneig  
que es va disputar els dies 
19 i 20 de juny a la pista 
de la zona Esportiva Cen-
tre i a la pista de l’escola 
Reixac El conjunt femení 
cadet i l’aleví van quedar 
campions de la seva cate-
goria a les finals disputa-
des contra el Sagarra i La 
Unión, respectivament. Pel 
que fa a la resta de grups, 
l’infantil masculí i el benja-
mí van ser subcampions i 
la resta van quedar tercers 
o bé quarts. 

Èxit de participació. Els 
conjunts convidats van ser 
l’Escola Pia de Sabadell, el 
Club Natació Sabadell, La 
Unión, el Rapid Santa Co-
loma, el Bosco Rocafort, 
l’FS Mollet, el Marfil San-

ta Coloma, el Castellar i el 
Grupo Sagarra de Santa 
Coloma. Només dos par-
tits es van anul·lar el pri-
mer dia a la tarda, perquè 
els rivals no van aparèixer. 
“Ha estat un torneig 
molt bo i el temps ens ha 

acompanyat”, va explicar 
el coordinador de l’entitat, 
Juan Antonio Jaro. El lliu-
rament de trofeus va tenir 
lloc diumenge a la tarda, 
amb la presència del regi-
dor d’Esports, Juan Parra 
(PSC).

Silvia Díaz | Montcada

Els equips cadet femení i l’aleví s’imposen als seus respectius triangulars > Dos juvenils  
xiulen fases 
finals estatals
Dos jugadors de l’equip ju-

venil de La Salle han xiulat 

recentment diverses finals 

a nivell català i estatal de 

categoria base. El cen-

tral Josep Millán i l’extrem 

Jordi Quintanar –a la foto– 

compaginen el seu treball 

al conjunt lasal.lià amb la 

seva formació a l’Escola 

d’Àrbitres de la Federació 

Catalana. Recentment, han 

xiulat la final del Campionat 

de Catalunya cadet i les 

fases finals dels tornejos 

estatals infantils a Elx i An-

tequera  | SA
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Un dels partits de futbol sala disputat a la pista coberta municipal

Una de les jugadores infantils fa un llançament a porta durant la Diada
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