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CASAL ESPORTIU 
Uns 300 infants es diverteixen 

de dilluns a divendres fent 

activitats de tota mena

OPEN D’ESCACS  
El peruà Cristian Cruz, Gran Mestre, 

lidera la classificació després de la 

disputa de la cinquena ronda

PÀG. 30 PÀG. 28

El Valentine s’ha reforçat consi-
derablement per afrontar la tem-
porada vinent el seu retorn a la 
Lliga EBA. El club montcadenc, 
presidit per Luis Miguel Rodrí-
guez, ha confeccionat un equip 
en què es combina l’experiència i 
la joventut. De la plantilla actual, 
continuen el capità Raúl Ortega, 
Aitor Murúa, Aaron Beltrán, 
Miquel Bachot i Ricardo Loza-
no, aquests dos últims estaran 
a cavall entre el primer equip i 
el sots-21. El primer fitxatge del 
nou Valentine va ser l’exjugador 
d’ACB Jorge Sotomayor, un pi-
vot de 2’07 metres que prové del 
Barberà, a la Lliga EBA. També 
amb experiència a la màxima 
categoria estatal, el Montcada ha 
incorporat el base Xavi Ventu-
ra, de 29 anys, que havia jugat 
al Joventut de Badalona i que 
la campanya passada ha defen-
sat la samarreta de l’Osca, a la 
Lliga LEB Or. Un altre ex ACB 
és l’aler Xavi Mendiburu, de 31 
anys, que ha jugat al Menorca i 
l’Estudiantes i ara estava al Ta-
rragona, de la Lliga LEB Or.

Els joves. Com a jugadors amb 
projecció, el Valentine té enpa-
raulat en el moment de tancar 
aquesta edició el pivot Pau Mar-
guí, de 18 anys i 2’02 metres, 
un fixe a la selecció espanyola 
júnior que prové del Joventut de 

Badalona. També jugarà amb el 
Montcada Ferran Valle, un es-
colta de 20 anys que enguany ha 
jugat a l’Aqua de Badalona de la 
Lliga EBA. L’entrenador és Ma-
rio del Campo, que la temporada 

que tot just ha acabat ha dirigit el 
Barberà, el club amb el qual el 
Valentine ha intercanviat la plaça 
per jugar a la Lliga EBA.
Per al president montcadenc, 
l’equip ha de jugar sense pressió 

amb l’únic objectiu de divertir-
se. “L’important és que siguin 
feliços i això vol dir jugar tran-
quils i a gust i, si s’aconsegueix, 
segurament també arriben les 
victòries”, opina Rodríguez.

Canvi horari. El Valentine vol 
avançar l’horari dels partits al 
pavelló Miquel Poblet, que fins 
ara jugava els diumenges a les 
19h. A partir de la temporada 
vinent, el club proposa que els 
matxs del conjunt montcadenc 
comencin a les 17.45h amb 
l’objectiu que un altre equip 
del club jugui després. “Volem 
que la gent a qui li agradi el 
bàsquet passi una tarda en-
tretinguda gaudint d’aquest 
esport”, ha indicat el president, 
Luis Miguel Rodríguez. Per als 
dies que no hi hagi partits a casa, 
el club té 15 abonaments del Jo-
ventut de Badalona a disposició 
dels socis del Valentine perquè 
puguin anar a veure els millors 
equips estatals. Només cal passar 
a recollir-los per les oficines de 
l’entitat i tornar-los els dimarts. 
La directiva també té previst dur 
a terme iniciatives similars amb 
altres clubs de primera línia de 
Catalunya. A més, el Valentine 
ha anunciat que farà una cam-
panya de captació de socis, que 
gaudiran de descomptes en algu-
nes botigues de la ciutat.

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine fa un equip amb tres 
exjugadors d’ACB i joves promeses  
La plantilla local, que manté cinc jugadors de Montcada, ha fitxat un base, un escolta, un aler i dos pivots

El pivot Aitor Murúa és un dels cinc jugadors locals que continuen a la plantilla del Valentine

FUTBOL. TERCERA

Sílvia Alquézar  | Redacció

José Manuel 
Pinti és el nou 
entrenador de 
la UE Sant Joan

José Manuel Pinti és el nou entre-
nador del Sant Joan. El tècnic, que 
té una llarga experiència en equips 
del planter a categoria importants, 
ha entrenat aquesta temporada el 
juvenil de la Gramanet, a la Lliga 
Nacional. “Fa uns tres anys que 
segueixo el Sant Joan i crec que 
m’ha arribat el moment de fer 
el salt a amateur”, ha indicat el 
tècnic, qui considera que La Unió 
té una bona plantilla “que pot as-
pirar a l’ascens”. Piti ha demanat l’ascens”l’ascens”
als jugadors treball i compromís. 
“Es tracta de professionalitzar-
se una mica, tenir més discipli-se una mica, tenir més disciplise una mica, tenir més discipli
na”, explica l’entrenador, qui no na”na”
ha descartat cap jugador fins ara 
“perquè els vull conèixer”.“perquè els vull conèixer”“perquè els vull conèixer”
El Sant Joan i el Santa María –que 
ha incorporat Antonio Conejero, 
segon de La Unió, al cos tècnic–  
han quedat enquadrats al Grup 
Sisè de Tercera Catalana. Ambdós 
clubs han sol·licitat a la Federació 
un canvi de grup perquè conside-
ren que alguns dels rivals són molt 
conflictius.
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El president del Sant Joan amb el nou tècnic
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El club verd convoca l’assemblea general de socis el dia 6 de juliol a la Casa de la Vila

El CD Montcada ja treballa en el 
projecte de la temporada vinent. 
Segons fonts de la directiva, con-
tinuen de la campanya anterior 
Miki, Norbert, Pacheco, Paco 
Tamudo, Sergio Fernández, 
Sanchís, Aitor i Albert. D’altra 
banda, el lateral dret Jordi Mir 
farà la pretemporada amb el seu 
exconjunt, el Llagostera, però 
si no es queda tornarà a Mont-
cada.   Els jugadors que causen 
baixa són el porter Adrián Bue-
tas, que ha fitxat pel Vic, Kevin, 
Javi, Jordi Sánchez, Fran, Víctor, 
Heras i Paski. En el capítol de fi-
txatges, la primera incorporació 
del nou bloc verd és el davan-
ter Paco Ramos, que prové del 

Llefià, de Primera Territorial. 
“Intentarem fer una plantilla 
perquè no passi problemes per 
salvar-se”, ha indicat el presi-
dent, Modesto ‘Tato’ Sanchís.

Canvis. La Federació Catala-
na de Futbol ha incorporat di-
versos canvis a les categories 
territorials. Així, la Primera 
Catalana tindrà dos grups, dels 
quals baixaran els quatre últims 
classificats i els cinquens per la 
cua promocionaran entre ells, 
deixant la categoria el perdedor 
de l’eliminatòria. El CD Montca-
da ha quedat enquadrat al Grup 
Primer i es produiran tres derbis 
emocionants contra el Cerdan-
yola, el Ripollet i el Mollet. “Se-

ran partits de màxima rivali-
tat i prometen ser vibrants”, ha 
avançat Sanchís. Entre els clubs 
més forts del grup, destaquen el 
Palamós i el Figueres, favorits 
per ascendir. 
“Està per veure quin serà el 
nivell de la nova Primera Ca-
talana després d’haver pujat 
molts equips de Primera Te-
rritorial, però segur que serà 
complicat”, ha manifestat el 
president, qui ha explicat que 
Construcciones Alcaraz, de 
Montcada i Reixac, continuarà 
sent el patrocinador de la prime-
ra equipació i que, a mitjan de 
juliol, presentarà el nou espòn-
sor per a la segona samarreta del 
club.

D’altra banda, el CD Mont-
cada ha convocat el 6 de juliol 
l’assemblea general de socis, que 
tindrà lloc a la sala institucional 
de la Casa de la Vila a partir de 

les 19h en primera convocatòria 
per fer balanç de la temporada 
actual a nivell esportiu i econò-
mic i aprovar el pressupost de la 
campanya vinent.  

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada fa el primer 
fitxatge de la nova temporada

Sílvia Alquézar  | Redacció

El davanter Paco Ramos, del Llefià, amb el president verd durant la presentació oficial del jugador
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El Mausa farà una plantilla 
amb moltes cares noves 

FUTBOL SALA. PRIMERA B

L’FS Mausa tindrà una plantilla 
pràcticament nova cara la tempo-
rada vinent ja que, de la campan-
ya actual, només continuen Ma-
rio, Gerard i Félix. En el moment 
de tancar aquesta edició, el club 
tenia previst enllestir el fitxatge 
de quatre jugadors de categories 
superiors que provenen d’equips 
de primer nivell de Catalunya. 
“Estem treballant per fer un 
equip competitiu”, ha indicat el 
gerent, Pedro Litrán. Respecte a 
la possibilitat de pujar a Primera 
Nacional A, la Federació encara 
no ha resolt quins equips puja-
ran de categoria de Nacional B. 
El Montcada podria aconseguir 

l’ascens si hi ha alguna renúncia 
per part d’algun club de Nacio-
nal A, ja que va acabar tercer del 
Grup Primer. 

Sílvia Alquézar  | Redacció 

> Sopar multitudinari per tancar la millor temporada de la història
Unes 300 persones van assistir el 17 de juny al sopar cloenda de la millor temporada de La Salle Montcada en què, 
per sobre de tot, ha destacat l’ascens que ha aconseguit el primer equip a la Primera Estatal. Va ser una vetllada molt 
emotiva, amb els tradicionals premis taronja i llimona i el reconeixement als diferents conjunts de l’entitat. Com era 
d’esperar, la plantilla que ha dirigit durant els últims tres anys Dídac de la Torre va ser la gran protagonista de la nit . “És 
el ‘Dream Team’ de Montcada’, va indicar l’entrenador, que va rebre una samarreta signada com a record del seu pas 
pel club, juntament amb els altres dos components del cos tècnic, Oriol Moreno i Òscar San Felipe, que també deixen 
el primer equip. D’altra banda, el club va lliurar la insígnia d’or al desaparegut Manuel Muñoz, per la seva dedicació al 
club, que va recollir la seva néta, Marta Muñoz | SA   
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El Mausa no sap si continuarà a Nacional B
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El Mestre Internacional peruà 
Cristian Cruz s’ha consolidat a 
la primera posició al Grup A a la 
dinovena edició de l’Open Inter-dinovena edició de l’Open Interdinovena edició de l’Open Inter
nacional d’Escacs Vila de Mont-nacional d’Escacs Vila de Montnacional d’Escacs Vila de Mont
cada, que es disputa a l’Espai 
Kursaal de Can Sant Joan des 
del 25 de juny fins al 3 de juliol. 
En el moment de tancar aques-
ta edició, el líder ha guanyat les 
cinc partides que ha disputat, si-
tuant-se en solitari al capdavant 
de la taula amb 5 punts. Amb 
4’5 es troba el Gran Mestre Sal-
vador del Río, del Sestao Natur-vador del Río, del Sestao Naturvador del Río, del Sestao Natur
gas, mentre que empatats amb 4 
punts hi ha un grup ampli de sis 
jugadors, entre els quals cal des-
tacar el número 1 del rànquing, 
el Gran Mestre argentí Fernan-
do Peralta i el primer escaquista 
classificat de la UE Montcada, 
el també Gran Mestre Matthieu 
Cornette, de França, que és el 

vuitè. A la cinquena ronda, Cruz 
es va imposar al Gran Mestre 
Marc Narciso –de la UE Mont-Marc Narciso –de la UE MontMarc Narciso –de la UE Mont
cada, classificat en desena posi-
ció amb 3’5 punts– en una jor-ció amb 3’5 punts– en una jorció amb 3’5 punts– en una jor
nada difícil per a alguns titulats i 
amb partides que es van allargar 
durant més de cinc hores. Pel 
que fa d’altres jugadors locals, 
el Mestre Internacional José M. 
Hernando es troba a la quinze-
na posició amb 3 punts i el Gran 
Mestre Alexander Cuartas, amb 
3 punts, ocupa el lloc 23. També 
hi participen els locals David La-hi participen els locals David Lahi participen els locals David La
rino (42), Jesús Carrasco (43) i 
Marc Pozanco (47). 

Grup B. En aquest bloc, també 
hi ha un únic líder amb 5 punts 
i cap derrota en les jornades 
disputades. Es tracta d’Adrià 
Cárdenas, del Cecob, que es va 
imposar a la cinquena ronda a 
Enric Masferrer, del Peona i Peó. 

Amb 4’5 punts es troben tres ju-
gadors empatats: Jesús Ligero, 
del Peona i Peó; Pere Garriga, 
del Mollet; i Antoni Gil, de la 
UE Montcada. 
L’Open d’aquest any ha arribat 
a una participació de 182 juga-a una participació de 182 jugaa una participació de 182 juga
dors, entre els quals hi ha 10 
Grans Mestres. “Estem molt 
contents perquè s’ha recuperat 
la inscripció d’edicions passa-
des”, ha indicat el president de 
la UE Montcada i director de 
l’Open Vila de Montcada, Ar-l’Open Vila de Montcada, Arl’Open Vila de Montcada, Ar

turo Vidarte. El campionat està 
sent molt emocionant i, amb 
tota probabilitat, el campió no 
es coneixerà fins a l’última ron-
da, que tindrà lloc el dia 3 en 
horari de matí. En acabar les úl-
times partides, la UE Montcada 
–que organitza el torneig amb la 
col·laboració de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure– farà el 
lliurament de premis (14.30h). 
En total, l’Open repartirà 7.000 
euros, mil més que en l’edició an-
terior. El guanyador del Grup A 

obtindrà un guardó i una apor-obtindrà un guardó i una aporobtindrà un guardó i una apor
tació en metàl·lic de 1.200 euros 
i el primer classificat del Grup B 
s’endurà un premi de 300 euros. 
Aquest any, una altra de les no-
vetats és que es fa al matí un curs 
de monitors base FEDA, que va 
començar el 27 de juny i acaba l’1 
de juliol. L’Open està inclós en el 
vuitè Circuit Internacional amb 
la categoria A-A, sent un dels tor-la categoria A-A, sent un dels torla categoria A-A, sent un dels tor
nejos d’estiu més prestigiosos de 
Catalunya amb gairebé 20 anys 
de vida.

El campionat acabarà el 3 de juliol a l’Espai Kursaal

Sílvia Alquézar  |  Redacció

ESCACS

L’MI peruà Cristian 
Cruz es consolida al 
lideratge de l’Open

El Mestre Internacional de Perú Cristian Cruz, al centre, durant la disputa d’una de les partides que s’estan jugant al Kursaal a l’Open del 2011
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La segona edició de la Cami-
nada Popular Vila de Mont-
cada –que es farà el 18 de 
setembre per la Serralada de 
Marina– tindrà enguany dos 
itineraris. El Centre Espele-
ològic Alpí Vallesà (CEAV) 
ha previst un recorregut més 
curt de 12 quilòmetres i un 
altre de 18 quilòmetres, que 
començaran a les 8h de la 
plaça Lluís Companys. El 
més breu, quan arriba al Co-
llet de Vallençana, es desvia 
cap a Sant Pere de Reixac, 
passant pel turó de Mòia 
per tornar cap a Montcada. 
El més llarg arriba fins a la 
Font de l’Amigo, la Conre-
ria, la Coscollada de l’Ami-
go i les Maleses per arribar 
de nou a l’ermita romànica 
i enfilar el camí de tornada 
pel turó de Moià.

Nova iniciativa. El CEAV 
va organitzar el 18 de juny 
la primera edició de la Ca-
minada Nocturna per la 

Serralada de Marina, que 
va aplegar al voltant d’una 
desena de persones, que van 
recórrer uns 12 quilòmetres. 
La caminada va passar per 
diversos indrets com la Font 
de Tort, el Coll de Mòia, el 
camí de Can Franc, les Ma-
leses, el torrent de Reixac, 
l’ermita romànica, el camí 
de Sant Pere i el turó de 
Mòia per finalitzar a la plaça 
Lluís Companys.

Laura Grau | Mas Rampinyo

EXCURSIONISME. EL CIM

La Unió de Mas Rampinyo 
acull des del 16 de juny una 
exposició sobre el 25è ani-
versari de la caminada per 
Mas Rampinyo, organitza-
da amb el suport del Centre 
Excursionista de Montca-
da, El Cim, dins el calen-
dari d’actes per celebrar el 
25è aniversari. La mostra 
està formada per fotografi-
es de les diverses edicions 
de la caminada, que s’orga-
nitza coincidint amb la festa 
major del barri, i per un ex-

positor amb objectes propis 
de l’excursionisme, com 
lots antigues, carmanyoles 
i mapes, entre d’altres. El 
públic va poder deixar les 
seves valoracions en un lli-
bre de visites commemora-
tiu. El president d’El Cim, 
Alfred Canals, va anunciar 
que al setembre es farà una 
exposició del 25è aniversa-
ri de l’entitat, on s’inclou-
ran alguns dels materials   
d’aquesta mostra. Després 
d’inaugurar la mostra, hi 
va haver una taula rodona 

amb el passi del documen-
tal Hem fet el cim! en com-
memoració dels 25 anys de 
l’expedició catalana que va 
pujar a l’Everest el 1983, 
amb l’assistència d’un dels 

seus components, Xavi Pé-
rez Gil. Dins del programa 
del 25è anivesari d’El Cim, 
l’entitat també organitza la 
II Marxa a la Vall de Car-
dós, el 2 de juliol.

Una mostra a La Unió repassa la història de la sortida

La passejada per Mas 
Rampinyo fa 25 anys
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Sílvia Alquézar | Redacció

EXCURSIONISME. CEAV

Es farà el 18 de setembre per la Serralada de Marina

La II Caminada popular 
tindrà dos itineraris

José Ortín amb el trofeu de guanyador
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El Cim va posar a disposició del públic un llibre per escriure dedicatòries 

CICLOTURISME

José Ortín guanya per setè cop la 
dura prova de la Quebrantahuesos
El montcadenc José Or-
tín ha guanyat per setena 
vegada la Quebrantahu-
esos, la marxa ciclotu-
rista de 205 quilòmetres 
amb sortida i arribada 
a Sabiñánigo (Osca). El 

corredor local va quedar 
el primer d’un total de 
82 arribats a la categoria 
de més de 65 anys, amb 
un temps de 6 hores, 38 
minuts i 27 de segons. La 
prova, disputada el 18 de 

juny, va ser molt iguala-
da i de gran nivell. 
Ortín ha acabat en pri-
mera posició a la cate-
goria de 45 a 54 anys i 5 
cops al grup de 55 a 64 
anys | SA
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Tres participants a la caminada del 18
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Prop de 300 infants d’entre 
3 i 15 anys participen des 
del 27 de juny al Casal Es-
portiu que organitza l’Ins-
titut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), que en-
guany ofereix més serveis. 
Hi ha ludoteca d’acollida 
al matí, a més de menja-
dor –abans els nens que es 
quedaven a dinar ho feien 
al Reixac amb els infants 
d’aquest casal–  i propostes 
de tarda. També per pri-
mera vegada, els inscrits 
fan una excursió setmanal 
de mig dia. El gruix més 
important de nenes i nens  
–uns 150– es concentra als 
grups de Primària, tot i 
que en Infantil també s’ha 
arribat a una inscripció de 
75 persones. Una de les 
novetats d’aquest any és 
que l’IME ha ofertat acti-
vitats per als alumnes que 
han cursat ESO, tot i que 
només hi ha hagut matrí-
cula d’adolescents dels dos 
primers cursos. En total, 
s’hi ha inscrit més d’una 
trentena de joves.

Activitats. Les propostes al 
Casal Esportiu són vari-
ades i s’adapten en funció 
de les edats. Els més grans 
fan bàsquet, handbol, fut-
bol sala, korfbal, shootball 
–una versió amb normes 
del joc tradicional conegut 
com ‘matar’– bàdminton, 

karate, defensa personal, 
hip-hop i acroesport, que 
consisteix a fer figures en-
tre diverses persones. Els 
de Primària també juguen 
a bàsquet, korfbal, hand-
bol i futbol sala i, a més, 
fan patinatge, hip-hop i 
jocs de grup i, pels que es 
queden a la tarda, karate, 
jocs amb raquetes i tallers. 
Els més petits fan psico-
motricitat, multiesport, 
patinatge, hip-hop i jocs 
de grup. L’única activitat 
que és comuna per a tots 
els inscrits és la natació, 
que es fa a la piscina de la 
Zona Centre i és una de 
les més esperades per tots. 
El Casal Esportiu acabarà 
el pròxim 22 de juliol. 

ACTIVITATS D’ESTIU

Una monitora ajuda una nena del Casal Esportiu durant l’activitat de patinatge, que es fa a les pistes exteriors del Reixac

Sílvia Alquézar | Redacció

Enguany s’oferta ludoteca al matí, menjador, propostes de tarda i una excursió setmanal de mig dia

El Casal Esportiu arrenca amb 
prop de 300 infants i més serveis
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El torneig 3 x 3 de bàsquet 
al carrer, jugat el 21 de juny 
a la plaça del Bosc de Can 
Sant Joan, va ser tot un èxit. 
Hi va participar un total de 
16 equips i va aplegar força 
públic durant la disputa del 
campionat, que va inaugu-
rar les activitats d’estiu pro-
mogudes des de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME) amb l’objectiu de 
passar unes setmanes –so-
bretot els infants, ja amb 
vacances– més divertides. 
La pròxima cita del calen-
dari de propostes era el 30 
de juny, amb diada de tir 
amb arc, que en el moment 
de tancar aquesta edició 
estava prevista a la plaça 
de l’Església, el mateix es-
cenari que acollirà els dies 
5 i 7 de juliol els tornejos 
de 3x3 d’handbol i bàsquet 
(18h), respectivament. Per 
participar-hi és necessari 

reservar plaça a les oficines 
de l’IME, al carrer Tarra-
gona. El preu és de 4 euros 
per equip.

Altres propostes. Durant 
aquest mes de juliol també 
es posaran en marxa els 
cursos de ball previstos a 
la Zona Esportiva Centre 
com el de roda cubana, 
batxata, hip-hop,  country, 
en línia i llatins de nivell I 
i II. Les propostes oferta-
des a la Casa de la Vila i 
el Kursaal no es faran per 
falta d’inscripció. 
En el calendari d’activitats 
d’estiu s’ha convertit en 
un clàssic la jornada soli-
dària en favor dels malalts 
d’esclerosi múltiple. El 
dia 10, la piscina coberta 
de Montcada Aqua aco-
llirà una nova edició del 
Mulla’t, organitzada per la 
Fundació d’aquesta malal-
tia degenerativa. 

Molta participació al 
3x3 de Can Sant Joan 

ACTIVITATS D’ESTIU

Sílvia Alquézar | Redacció

El 3x3 de bàsquet va servir per inaugurar la festa major de Can Sant Joan
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La natació és l’activitat comuna per a totes les edats dels participants al Casal
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La difícil conjuntura econò-
mica també està afectant al 
nombre d’inscrits aquest 
any a la segona edició del 
campus Carles Rexach, or-
ganitzat per l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) amb la col·laboració 
de l’EF Montcada. En-
guany, la iniciativa compta 
amb la participació d’una 
quarantena d’infants, jus-

tament la meitat que la 
temporada passada. “La 
situació econòmica que 
viuen moltes famílies ha 
fet que vinguin menys 
infants”, ha indicat el di-
rector tècnic de l’Escola, 
José Manuel Jurado. Les 
activitats del campus es ba-
sen en jocs relacionats amb 
la pilota i el futbol, amb 
l’objectiu de passar-ho bé 
i millorar la tècnica perso-

nal. A més, els participants 
també fan anglès i piscina 
i, durant la segona setmana 
de la iniciativa, hi ha pre-
vista una sortida similar a 
la que es va fer l’any pas-
sat a les instal·lacions del 
Camp Nou del FC Barce-
lona. L’exjugador i extècnic 
blaugrana que dóna nom 
al campus no ha confirmat 
la seva assistència enguany 
per motius d’agenda.

Sílvia Alquézar| Redacció

La crisi redueix a la meitat la 
inscripció al campus Rexach

FUTBOL

El campus Carles Rexach, amb una quarantena d’infants inscrits, es disputa per segon any a l’estadi de la Ferreria
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El CD Montcada ha co-
mençat a planificar la pròxi-
ma temporada del conjunt 
juvenil a Preferent. El club 
verd s’ha posat en contac-
te amb diversos jugadors 
montcadencs que militaven 
a equips de fora perquè 
tornin al conjunt de la ciu-
tat. “S’estan fent proves, 
però la idea és que nois 
d’aquí que estan jugant 
a equips importants pu-
guin tornar a Montcada”,
ha indicat el president verd, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís. El 
juvenil prepararà a fons la 
nova temporada per fer un 
bon paper a Preferent i, per 
això, es medirà en pretem-
porada a equips importants 
com l’Espanyol, el Sant An-
dreu i el Castelldefels, entre 
d’altres. El conjunt de Rafa 

González, el tècnic montca-
denc fitxat recentment per 
portar l’equip a Preferent, 
començarà la pretemporada 
el 15 d’agost. 
El juvenil verd va celebrar 
l’ascens a Preferent d’una 
manera molt especial. La 
plantilla, juntament amb 
alguns membres de la direc-
tiva i del primer equip, van 
gaudir d’uns dies de meres-
cut descans a Eivissa per 
tancar  una excel·lent tempo-
rada, en què s’ha aconseguit 
per segon any consecutiu un 
nou ascens de categoria. 

Conveni. El CD Montcada 
i l’EF Montcada signaran 
un acord de col·laboració el 
pròxim 5 de juliol a la sala 
polivalent de l’estadi de la 
Ferreria. L’acte es farà a par-
tir de les 19.30h.  

Sílvia Alquézar | Redacció

El club verd recupera 
jugadors montcadencs

FUTBOL

Els montcadencs Eric Pons i 
Marc Cárdenas, que juguen 
a l’equip infantil del Futbol 
Sala Marfil Santa Coloma, 
s’han proclamat campions 
d’Espanya, després de que-
dar en primera posició a la 
fase final disputada entre el 
18 i 19 de juny a Múrcia. El 
seu conjunt va vèncer a la fi-
nal el Natació Ceutí –entre-
nat per Nayim, exjugador 
del Barça i el Zaragoza– per 
3-0, amb un gol del local 
Cárdenas. 

Semifinals. Per arribar a la 
gran final, el Marfil Santa 
Coloma es va imposar a 
l’Agustinianos –el campió 
de la Comunidad de Ma-
drid– per un clar 5-0 en un 
matx còmode per als cata-
lans gràcies al bon joc que 
van exhibir. Per arribar a la 
fase final, el Marfil va que-
dar en primera posició a la 
ronda prèvia, disputada a 
Alacant entre el 3 i el 5 de 
juny. Els catalans es van im-
posar a l’equip de les Balears 
per 8 a 3 i al conjunt de Va-

lència per 4 gols a 3. Aquest 
triomf posa el punt i final a 
una temporada excel·lent en 
què el Marfil Santa Coloma 
també es va proclamar cam-
pió de la Lliga Catalana a la 
Divisió d’Honor sense cap 
derrota.
Pons, que jugava al Can 
Cuiàs, porta 4 tempora-
des al Marfil i és infantil 
de primer any. Enguany, 

ha marcat 14 gols durant 
la temporada. Cárdenas fa 
dos anys que juga al club 
de Santa Coloma, provinent 
del FC Barcelona on va es-
tar una campanya. Abans, 
va jugar cinc temporades 
a l’FS Montcada. Aquest 
any ha fet 53 gols. Ambdós 
continuaran al Marfil l’any 
vinent, Pons serà infantil i 
Cárdenas cadet. 

FUTBOL SALA

Sílvia Alquézar | Redacció

Eric Pons i Marc Cárdenas van vèncer amb el seu equip a la final el Natació Ceutí per 3 gols a 0

Dos infantils locals es proclamen 
campions estatals amb el Marfil 

> L’Escola exhibeix el seu potencial a la Diada S. Benítez 
El CH La Salle va tancar la temporada el 19 de juny amb la setena edició de la Diada Salva-
dor Benítez, que va ser un èxit de participació. Durant tot el matí, es va viure un gran am-
bient d’handbol en què els grans protagonistes van ser els jugadors més petits –benjamins 
i alevins– que pertanyen a l’Escola de l’entitat. “Volem seguir potenciar el planter perquè 
un club sense base no és res”, va indicar el president, Josep Maresma, durant el sopar fi 
de temporada que va tenir lloc el dia 17. Els altres conjunts del club també van disputar 
diversos partits, on cal destacar les victòries de l’infantil i el cadet femenins, que es van 
imposar al Sant Quirze B i el Barberà, respectivament. D’altra banda, el cadet masculí va 
perdre contra el Sant Cugat per molt poca diferència i els conjunts dels més grans es van 
enfrontar entre ells, regnant una gran esportivitat i amistat. A la foto, una imatge d’un dels 
partits disputats pels petits a les pistes exteriors de l’escola La Salle | SA   

El montcadenc Víctor Ca-
rrillo torna a estar nominat 
per tercera setmana conse-
cutiva en el programa Fut-
bol Cracks, on participa 
des de principi de juny i 
opta a guanyar un dels dos 
primers premis, fer la pre-
temporada amb el Benfica 
portuguès o amb el Real 
Madrid B. A la cinquena 
gala de l’espai televisiu 
del canal Intereconomía, 
emesa  el 26 de juny, el ju-
gador, que arribava com a 
nominat, no va abandonar 
el programa però torna 
a ser un dels candidats a 
deixar-lo. El públic salva 
els nominats i les votacions 
s’han de fer al web del pro-
grama, www.crackstv.com.

Un dels quatre nominats 
deixarà d’optar al premi 
el pròxim diumenge, 3 de 
juliol. El funcionament del 
concurs és similar a qual-
sevol reality-show. Un ju-
rat, format per exjugadors, 

entrenadors i periodistes 
–que és diferent cada set-
mana– tria dos nominats 
i els altres dos els escullen 
els mateixos concursants. 
Però a diferència d’altres 
programes d’aquest tipus, 
els participants, si no se 
salven, poden triar entre 
marxar o bé quedar-se 
a l’escola per continuar 
la formació, tot i ja sense 
aspirar a guanyar el pro-
grama. “En Víctor es que-
darà encara que no pu-
gui aspirar als premis”,
ha explicat el pare del jove, 
Paco Carrillo. El jove, de 
18 anys, ha jugat molt amb 
futbol sala i, en l’actualitat, 
milita en un equip “per
passar l’estona i fer es-
port”, explica Víctor.

Silvia Díaz | Montcada

Víctor Carrillo torna a estar 
nominat al ‘Futbol Cracks’

FUTBOL

El montcadenc Víctor Carrillo
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Els infantils Marc Cárdenas i Eric Pons amb la copa de campions d’Espanya
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La plantilla del juvenil verd va celebrar a Eivissa l’ascens a Preferent
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Més planter a l’FS 

L’FS Mausa ha co-
mençat a planificar el 
planter de la tempora-
da vinent. El gerent del 
club, Pedro Litrán, ha 
avançat que l’entitat vol 
donar un salt qualitatiu 
i quantitatiu important. 
Per això, el Montcada 
ha decidit crear dos 
equips per categoria 
–fins ara n’hi havia un– 
des de benjamí fins a 
juvenil. “Ho fem perquè 
cap nen es quedi sense 
jugar”, ha dit Litrán. El 
Mausa té tots els equips 
base a la Divisió d’Honor 
i enguany tots han fet 
un bon paper | SA

El Mausa doblarà els equips 
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