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ESQUÍ ALPÍ PARALÍMPIC
El montcadenc Jon Santacan

és el nou campió del món en l

modalitat de supergegant

FESTA DE L’ESPORT
L’IME ha començat a preparar els 

Premis Esportius 2012, que es 

lliuraran a final de temporada

PÀG. 28 PÀG. 30

El CD Montcada ha començat 
el procés per renovar la junta di-
rectiva i escollir nou president. El 
tret de sortida va tenir lloc el 23 
de març amb la celebració de la 
junta extraordinària de socis, en 
què es van convocar oficialment 
els comicis i es van designar 
els membres de la junta electo-
ral. Del 27 de març al 3 d’abril 
s’exposarà el cens dels socis i es 
podran fer les reclamacions perti-
nents. Les candidatures a la pre-
sidència es podran presentar del 
4 al 17 d’abril  fins a les 20h. Una 
vegada acabat el termini de recla-vegada acabat el termini de reclavegada acabat el termini de recla
macions, les eleccions es faran el 
dia 29 si hi ha més d’un candidat 
que opti a dirigir el club. 

Golejada. El CD Montcada va 
perdre a l’estadi davant del 
Guíxols, un rival directe en la 
lluita per la permanència, per un 
sorprenent 2-7. El tècnic, Ivan Ro-
dríguez, s’ha mostrat molt afectat 
per la derrota, que ha qualificat 
de molt dolorosa. “La joventut 
de l’equip i els nervis davant 
un rival directe ens van passar 
factura”, va indicar l’entrenador, 
qui considera que un dels mo-
ments claus del partit va ser el 
tercer gol del Guíxols. “Estàvem 
jugant bé, apretant, semblava 
que en qualsevol moment arri-
baria l’empat i ens van marcar. 

No vam saber gestionar aques-
ta situació a nivell mental, per-ta situació a nivell mental, perta situació a nivell mental, per
què, per mèrits, podíem haver 
fet l’empat a tres”, va explicar 
Rodríguez, qui va lamentar per-
dre d’aquesta manera. “Derro-
tes així fan molt de mal, però 
esperem recuperar-nos ràpid i 
poder guanyar a Ripollet”, va 
remarcar l’entrenador.

Disculpes. Per la seva banda, el 
president del CD Montcada, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, va indicar 
que no troba cap explicació sobre 
el que va succeir al terreny de joc. 
“Només vull demanar discul-
pes a tots els aficionats que van 
venir a l’estadi a donar-nos su-
port”, va manifestar Sanchís. 

Sílvia Alquézar | Montcada

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada inicia el procés 
per escollir la nova junta directiva
A nivell esportiu, l’equip intenta superar la dolorosa derrota davant el Guíxols, un rival directe, per 2 gols a 7 

El CD Montcada va encaixar una gran golejada davant del Guíxols a l’estadi per 2 a 7

FUTBOL. TERCERA

El Sant Joan es 
juga l’ascens amb 
la visita del segon 
classificat a casa

El Sant Joan es jugarà l’1 d’abril 
bona part de les seves aspira-bona part de les seves aspirabona part de les seves aspira
cions a aconseguir l’ascens al 
Grup Sisè de Tercera Catala-Grup Sisè de Tercera CatalaGrup Sisè de Tercera Catala
na. Els homes de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ rebran la visita de 
l’EF Barberà-Andalucía, el segon 
classificat a quatre punts dels 
locals, que en sumen 54. La dis-
tància s’ha reduït entre ambdós 
conjunts després dels resultas a 
l’última jornada disputada, en 
què els montcadencs van caure 
derrotats al camp del Can Rull 
de Sabadell, el cinquè amb 44 
punts, per 2-1 i els barberencs 
van vèncer contra el Cerdanyo-
la per 2-1. “Vam perdre perquè 
vam fer dos regals al Can Rull 
en dues errades molt greus”, va 
indicar l’entrenador.
Una setmana abans, el Sant Joan 
va guanyar sense problemes 
el Maurina Egara de Terrassa, 
el penúltim de la taula amb 20 
punts, per 3-0, tot i que no va 
desplegar el seu millor joc. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El Sant Joan es juga l’ascens l’1 d’abril a casa
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Modesto ‘Tato’ Sanchís porta sis anys 

vinculat a la directiva del CD Mont-

cada, tres amb càrrecs diversos i els 

tres últims, com a president. 

Quin balanç fa del seu mandat?
Malgrat els mals moments, el balanç 

és positiu perquè el club ha recupe-

rat la seva identitat pròpia sense que 

ningú el manipuli ni l’utilitzi per als 

seus assumptes personals, sent ara 

una entitat que pot decidir amb el 

seu vot a qui vol de president. Tor-seu vot a qui vol de president. Torseu vot a qui vol de president. Tor

nem a ser un club respectat per to-

thom, no com passava abans.

Vostè es torna a presentar a la re-
elecció. Quins són els principals 
objectius cara els pròxims 6 anys?
Volem ser un club cada vegada més 

obert als seus socis i a la població en 

general. D’altra banda, també tenim 

molt clar que el nostre pressupost 

estarà totalment ajustat als ingres-

sos. També ens agradaria augmen-

tar el nombre d’associats, ja que ara 

en som 250.

I quins són els seus reptes a nivell 
esportiu?
Apostem pels jugadors joves i de 

casa, per això vam crear un juvenil 

fa dos anys, 

aconsegu in t 

dos ascensos 

que l’han portat 

fins a Prefe-

rent. Seguint en 

aquesta línia, 

també creiem 

en la necessitat 

de formar per a la pròxima tempora-

da un altre equip amateur, que co-

mencés a la Quarta Catalana, però 

amb l’objectiu de tenir-lo a Tercera o 

Segona. I el primer equip, a Primera 

Catalana | SA

Tato: ‘El club ha recuperat la seva identitat sense que ningú el manipuli’
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Els montcadencs, amb 58 punts, encara no han perdut cap partit a la lliga

L’FS Montcada podria aconse-
guir l’ascens matemàtic a la Se-
gona Divisió Nacional durant 
el mes d’abril, gràcies a l’ampli 
avantatge de punts que té respec-
te el segon classificat. Els homes 
de Jordi Rozas continuen sense 
fallar al capdavant del Grup 
Primer de Tercera Divisió, amb 
58 punts i un partit menys. Els 

locals van sumar els 6 punts en 
joc de les dues darreres jornades, 
després de superar el Vall de 
Tenes per 5-1 i el Montsant per 
1-5. Un dels jugadors destacats 
en aquests dos triomfs va ser el 
pitxitxi de la categoria, Gerard 
Esteller, que va aconseguir fer 
un hat-trick a cada partit.
“La plantilla està responent 
molt bé, està fent un gran tre-

ball i estic molt content amb 
la seva implicació”, va indicar 
Rozas, qui va destacar la gran 
afluència d’aficionats que es 
van desplaçar fins a la pista del 
Montsant. “Estem recuperant 
el caliu d’anys anteriors”, va 
dir  l’entrenador. A la pròxima 
jornada, el Montcada rebrà el 31 
de març el CN Sabadell, el segon 
classificat.

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISIÓ NACIONAL 

L’FS podria ser campió a l’abril

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle va aconseguir el 24 de 
març a Gavà l’objectiu de la per-
manència a la Primera Estatal 
en la seva primera temporada a 
la categoria. Els montcadencs es 
van imposar al cuer del Grup C 
per 26 a 27 a falta de dues jorna-
des perquè acabi la primera fase 
de la competició. Els lasal·lians 
van disposar d’avantatges còmo-
des en el marcador durant bona 
part del matx –la primera mei-
tat va acabar amb 10-13– però 
a la represa, el rival va apretar 
i va reduir la diferència a no-
més un gol. Malgrat el resultat 
ajustat, l’entrenador de La Salle, 
Pablo Camarero, va indicar que 
els seus jugadors van controlar 
bé el ritme de l’enfrontament. 
“En cap moment va perillar 
el nostre triomf, una victòria 
que va aconseguir gràcies a 
una gran concentració i im-

plicació per part de tothom”,
va dir el tècnic, qui es va mos-
trar molt content perquè ja 
s’ha complert l’objectiu de la 
salvació. “Ara començarem 
a pensar en la campanya vi-
nent, perquè el segon any a 
una categoria sempre és més 
important perquè ja coneixes 
la competició”, va indicar Ca-
marero. 

Èxit. La Salle té 19 punts a la no-
vena posició, però podria con-
vertir-se en l’equip novell que 
més punts hagi sumat en la his-
tòria de la categoria si n’arriba 
als 21. “Estem molt contents 
perquè ens hem salvat a falta 
de dos partits i guanyant molts 
punts”, ha indicat el president, 
Josep Maresma, qui ha remar-
cat que  “ ens hem mantingut 
fidels a la filosofia d’apostar 
per la gent de casa”.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL MASCULÍ. PRIMERA ESTATAL

La Salle aconsegueix l’objectiu de la 
permanència a falta de dos partits
L’equip montcadenc va obtenir els dos punts que necessitava per a la salvació gràcies al triomf a Gavà (26-27)

La Salle ha aconseguit la permanència a Primera Estatal a manca de dues jornades per al final
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El jugador local Gerard Esteller ha fet dos hat-tricks consecutius als dos últims partits de lliga

HANDBOL FEMENÍ

La Salle Iste és més 
líder després de 
superar el segon

La Salle Iste s’ha  consolidat al li-
deratge del Grup B de la Primera 
Catalana després de superar el seu 
rival més immediat, el Cornellà, 
per 27 a 14. Les montcadenques 
ocupen la primera posició amb 31 
punts sense haver perdut encara 
cap partit. “Ha estat el matx més 
complet que hem fet fins ara”, va 
comentar l’entrenadora, Esperan-
za Hoyos. A la jornada següent, 
La Salle va empatar a 21 gols a 
Gavà.

Sílvia Alquézar | Redacció

La Salle Iste ocupa el primer lloc al Grup B
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El Santa María intenta donar un 
revulsiu a l’equip a manca de 8 jor-
nades per al final amb l’objectiu de 
sortir de l’últim lloc al Grup Sisè 
de Tercera Catalana i evitar el 
descens. La directiva ha substituït 
el tècnic José Luis Sánchez per un 
altre vell conegut de l’afició, Marc 
Rodríguez ‘Pitu’, qui es mostra 
molt il·lusionat amb el repte. “És 

difícil perquè no crec en els mi-
racles, però ho intentarem”. Per 
reforçar la plantilla, ‘Pitu’ ja ha in-
corporat l’interior esquerre Daniel 
Escobar, del Vallbona, i el defensa 
Cristian Rubio, de la Llagosta. 
“Tenim previst fitxar altres ju-
gadors”, ha avançat l’entrenador, 
qui dirigeix l’equip amb el suport 
dels entrenadors Fernando Gó-
mez ‘Kuki’ i Óscar Guerrero.

La directiva canvia el tècnic i fitxa diversos jugadors

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El Santa María busca un 
revulsiu en la recta final
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Marc Rodríguez ‘Pitu’ era un dels tècnics de la temporada passada quan es va pujar a Tercera

FUTBOL FEMENÍ

L’EF es retroba 
amb el seu joc

L’equip femení de l’EF Montcada 
es va retrobar amb el seu joc da-
vant del Soses, a qui va superar 
per 3-1 tot i jugar amb 10 noies 
des del minut 3 per l’expulsió de la 
seva portera. El tècnic es va mos-
trar molt content per la treballada 
victòria, però sobretot va destacar 
el fet que “hem tornat a ser un 
equip”. Al matx anterior, l’Escola 
va empatar a un al camp del Sant 
Ignasi. A la pròxima jornada, l’EF 
Montcada visitarà el camp del 
Lourdes de Mollet.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’esquiador amb discapacitat visual va finalitzar en segona posició a la Copa del Món 

ESQUÍ ALPÍ PARALÍMPIC

Jon Santacana es proclama 
campió del món en supergegant

El montcadenc Jon Santacana i 
el seu guia Miguel Galindo s’han 
proclamat campions del món en  
la modalitat de supergegant a la 
Copa del Món d’esquí alpí para-
límpic, després de l’última pro-

va que va tenir lloc a les pistes 
de Panorama (Canadà) del 13 
al 18 de març. A la classificació 
general, l’esquiador amb discapa-
citat visual va acabar en segona 
posició, a 145 punts del primer. 
D’altra banda, Santacana i Galin-

do han pujat al més alt del podi 
al Campionat d’Espanya d’esquí 
alpí, que es va disputar a les pis-
tes de Baqueira-Beret entre els 
dies 19 i 20 de març. La parella 
va ser la més ràpida en eslàlom 
i gegant.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Miguel Galindo, en primer terme, amb Jon Santacana en una de les competicions en què han participat aquesta temporada

El Valentine ha fet un pas en-
rera en la seva lluita per jugar 
el play-off d’ascens de la Lliga 
EBA després d’haver perdut 
a les dues darreres jornades 
contra dos rivals directes. Els 
montcadencs van caure contra 
el Collblanc, que arribava al 
pavelló Miquel Poblet empatat a 
victòries amb els locals, per un 
ajustat 71-73 en un matx en què 
els homes de Mateo Rubio no 
van estar encertats en els llança-
ments. Una setmana després, el 
Valentine no va poder aturar la 
ratxa de cinc triomfs consecu-
tius de l’Hospitalet, que es va 
acabar imposar als vallesans per 

87 a 79. “Vam voler resoldre el 
partit cadascú pel seu comp-
te, amb massa precipitació i 
fallant triples”, va indicar el ju-
gador Aitor Murúa. Respecte a 
les conseqüències de les dues de-
rrotes consecutives amb rivals 
directes, el capità, Raúl Ortega, 
considera que “és un cop dur 
per a nosaltres, però lluitarem 
fins al final”. La plantilla ha de-
manat a l’afició el seu suport per 
al pròxim partit que el Valentine 
jugarà al pavelló Miquel Poblet 
contra el Santfeliuenc, el primer 
classificat del Grup C de la Lli-
ga EBA. El Montcada és el vuitè 
amb 13 victòries, mentre que el 
rival en té 20.

Els de Mateo Rubio han perdut contra dos rivals directes

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine dóna un 
pas enrera en l’ascens
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El club local ha guanyat 12 guardons en les categories individuals i 9 metalls en conjunts

TAEKWONDO

El Lee Young acapara el medaller 
al Campionat català en tècnica

El Lee Young ha guanyat 21 me-
dalles al Campionat de Catalunya 
de taekwondo en tècnica, disputat 
el 18 de març a Barcelona amb la 
participació de 450 competidors 
de 70 entitats catalanes. A nivell 
individual, Vanesa León i Yolanda 
Fidalgo van aconseguir el guardó 
d’or en sènior femení, mentre que 
Alberto Jo Lee i Diego Carrillo 
van pujar al més alt del podi en 
sènior 2 i màster 1 masculí. Tam-
bé cal destacar la primera posició 
de les parelles formada per Jénni-

fer Álvarez i Miguel Ángel Luján 
i Soo Mi Jo Lee i Alberto Jo Lee. 
En trio, Vanesa León, Jénnifer Ál-
varez i Elena González (de 14 a 29 
anys), Soo Mi Jo Lee, Yolanda Fi-
dalgo i Gemma Adelantado (més 
de 30 anys) i Alberto Jo Lee, José 
Manuel Ramón i José Luis Estudi-
llo (més de 30 anys) van guanyar 
la medalla d’or en les seves respec-
tives categories. 
El Lee Young també ha aconseguit 
un total de set guardons de plata a 
càrrec de Elena González, Soo Mi 
Jo Lee, Miguel Ángel Luján i José 

Luis Estudillo en inviduals, a més 
de l’argent aconseguit per les pare-
lles composades per Vanesa León 
i Kenneth Rebollo i Yolanda Fidal-
go i José Luis Estudillo i pel trio 
format per Celestino Montoya, 
Iago Bernárdez i Javier Caparrós. 
El bronze va ser per a Jénnifer Ál-
varez, Gemma Adelantado, José 
Manuel Ramón, Juan Antonio 
Santiago i Celestino Sánchez en 
individual. Per equips, només hi 
va un tercer lloc per a la parella 
formada per Gemma Adelantado 
i Celestino Montoya.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Els taekwondistes del Lee Young que van participar al Campionat de Catalunya en tècnica, on van guanyar un total de 21 medalles

> Derrota de la UE Montcada amb el Foment
L’equip A de la UE Montcada va perdre contra el Foment per 6-4 en un 

matx molt igualat que no es va decidir fins al final, a l’antepenúltima ronda 

del Campionat de Catalunya a la categoria de la Divisió d’Honor. Per la seva 

banda, el conjunt B va vèncer el Jake C per 8-0 i ha acabat al sisè lloc amb 

4’5 punts al seu grup a la Primera Provincial. L’equip C va caure derrotat 

contra el Ripollet per 3-5, finalitzant la competició a la vuitena posició amb 

3 punts. En aquests dos conjunts de la UE Montcada, el club ha destacat el 

bon paper de Gerard Oset –amb 7 victòries en 9 partides– i de Joel Iglesias 

(sot-18), que ha guanyat 6 rondes de 9 jugades. L’equip A encara ha de 

disputar dues rondes més després de Setmana Santa | SA

> El Cim fa les preparatòries a la Marxa a peu
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, farà durant el mes d’abril les 

caminades preparatòries per a la 28a edició de la Marxa a peu a Montse-

rrat, que tindrà lloc els dies 5 i 6 de maig. La primera sortida es farà el dia 

1 per Can Coll, a Collserola. El 15, la passejada serà de tot el dia també per 

la serralada de Collserola. L’excursió del dia 22 discorrerà per la serra de 

Marina, una caminada només de matí però molt intensa. L’última de les 

preparatòries tindrà lloc el 29 d’abril fins a Gallecs | SA

> La Volta a Catalunya passa per Montcada
La setena i última etapa de la 101a edició de la Volta Ciclista a Catalunya va 

passar el 25 de març per Montcada i Reixac. El pilot va entrar a la ciutat per 

la carretera de la Roca provinent de Badalona. Els corredors van circular per 

l’avinguda de la Ribera, la rambla dels Països Catalans i la plaça d’Espanya 

per dirigir-se després cap a Ripollet. La cursa, de 119 quilòmetres, va acabar 

a Barcelona, al districte de Sarrià, després de passar pel coll del Tibidabo. El 

guanyador de la Volta va ser Michael Albasini –del Greenedge Cycling Team–, 

seguit per Samuel Sánchez –de l’Euskaltel, a un minut i 30 segons. El primer 

classificat de la setana etapa va ser Julien Simon, d’un total de 123 ciclistes 

arribats. A la foto, el pilot al seu pas per l’avinguda de la Ribera, a l’alçada de 

l’antic escorxador | SA

M
O

N
T

C
A

D
A

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ



292a quinzena | Març 2012 Esports

Els montcadencs són a la quarta posició amb 35 punts i un partit ajornat 

FUTBOL SALA

El Can Cuiàs no defalleix 
amb quatre triomfs seguits

L’AE Can Cuiàs suma ja 
quatre victòries consecuti-
ves que l’han portat a ser 
un dels ferms candidats 
a assolir l’ascens al Grup 
Primer de la Primera Divi-
sió, amb 35 punts i un par- par par
tit ajornat. Els homes de 
Matías Ruiz van guanyar 
a casa el Rosario per 5-3 
i van vèncer a la pista del 

Montseny, el setè classifi-
cat, per 3-4. El Can Cuiàs 
jugarà el matx suspès con-
tra el Mataró, el cinquè 
amb 32 punts, el pròxim 5 
de maig a la pista del Parc 
del Turó Blau.
D’altra banda, l’FS Mont- Mont Mont
cada B és el vuitè del ma-aa
teix grup amb 27 punts. 
Els locals van vèncer el 
Casagemas per 6-5, però 

van caure derrotats en el 
seu desplaçament a Can 
Calet per 5-4.

Segona Divisió. L’equip 
sènior de l’EF Montcada 
és l’antepenúltim al Grup 
Quart, amb 18 punts. Als 
dos darrers partits, els 
montcadencs van perdre 
contra el Castellar per 3-2 
i davant del Berga per 1-4.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El sènior femení de l’El-
vira La Salle ocupa el cin-
què lloc al Grup Segon del 
Campionat de Catalunya 
Sènior B, amb 13 triomfs 
i 8 ensopegades. Les locals 
van vèncer el Boet per 42-
50 i el Vilatorta per 58-53.

Masculins. Els dos sèniors 
masculins són a la setena 
posició als seus respectius 
grups al Campionat Terri-

torial. L’equip A, que juga 
al Grup Cinquè i ha sumat 
10 victòries, va superar el 
Torelló per 52 a 62 i va 
vèncer el Caldes B per un 
clar 76 a 44. Per la seva 
banda, el conjunt B, que 
milita al Grup Segon i ha 
aconseguit ja 14 triomfs, va 
guanyar a la pista del Peda-
gogium per 64 a 72. El par-
tit contra el Santa Perpètua 
B, previst a casa el 17 de 
març, es va ajornar.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El sènior B masculí del CEB 
Can Sant Joan no va poder 
frenar el Sant Vicenç de 
Montalt, el segon del Grup 
Cinquè del Campionat Ter-
ritorial. El Mama Mandawa 
va perdre per 39 a 60 i se-
gueix a l’última posició amb 
només un triomf i 18 der-
rotes. Per la seva banda, el 
sènior A va obtenir una vic-sènior A va obtenir una vicsènior A va obtenir una vic
tòria important davant del 
Cornellà per 72 a 64, però 

set dies abans va caure der-
rotat contra el Sant Antoni B 
per 51 a 38. El B. Montseny 
es troba al desè lloc amb 9 
victòries i 13 derrotes.

Femení. El sènior és penúl-
tim al Grup Primer al Cam-
pionat de Tercera Catalana, 
amb 2 triomfs i 18 derrotes. 
Als dos últims matxs, van 
vèncer el Ronçana per 45-32 
i van caure amb la Llagosta 
per un ajustat 46-44. 

El sènior B no pot amb 
el segon de la taula 

El Mama Mandawa-CEB Can Sant Joan va perdre contra el Sant Vicenç 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El conjunt masculí veterà de La Salle ha acabat en segon lloc a la primera fase
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HANDBOL. LA SALLE

Els Màsters, segons a la 
primera fase de la lliga 

Els locals van perdre amb el Sant Vicenç per 39 a 60

Els dos equips veterans de 
La Salle, el masculí i el fe-
mení, han acabat en segona 
posició als seus respectius 
grups a la primera fase de 
la Lliga Màsters. El conjunt 
d’Antonio Muñoz va per-d’Antonio Muñoz va perd’Antonio Muñoz va per
dre contra el Gavà, que ha 
quedat primer, per 24-14. A 
la derrota cal afegir la greu 
lesió de la jugadora Rosa 
Quirós, que es va trencar 
els lligaments i el menisc del 
genoll. A la jornada següent, 

les montcadenques van vèn-les montcadenques van vènles montcadenques van vèn
cer l’OAR Gràcia per 23-15. 
Per la seva banda, el mascu-
lí va perdre el darrer matx 
de la primera fase contra el 
Sant Quirze, que ha acabat 
primer, per 27 a 24.

Sènior B. L’equip de Terce-
ra Catalana és setè amb 16 
punts al Grup A, després 
de caure contra l’Igualada, 
el segon amb 27 punts, per 
31-33, i el Pardinyes, el líder 
amb 28 punts, per 30-14.

L’equip femení es 
troba al cinquè lloc 
Els dos conjunts masculins són setens

El sènior femení Elvira La Salle es troba a la cinquena posició amb 13 triomfs

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El sènior B masculí és el setè de la classificació

L’AE Can Cuiàs es va imposar al Rosario per 5-3 en un matx intens en què els locals van exhibir un bon nivell

S
IL

V
IA

D
ÍA

Z

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O



30 2a quinzena | Març 2012Esports

L’IME inicia els preparatius de la 
Festa de l’Esport local del 2012

PREMIS ESPORTIUS

La presentació de la nova edició tindrà lloc el pròxim 24 d’abril a la Casa de la Vila a les 19h

L’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ha començat a 
preparar l’edició dels Premis 
Esportius 2012, una festa 
recuperada l’any passat amb 
l’objectiu de reconèixer els 
mèrits i la tasca de l’esport 
montcadenc. Hi haurà guar-
dons per als equips i els 
esportistes que hagin acon-
seguit algun triomf durant 
la temporada actual, a més 
dels premis atorgats pel ju-
rat al millor esportista mas-
culí i femení, entre d’altres 
distincions.
La festa seria la cloenda a la 
campanya 2011-12, amb la 
qual cosa l’IME està estu-
diant la possibilitat de fer-la 
entre final de juny o principi 
de juliol. La presentació de 
l’esdeveniment tindrà lloc 
el 24 d’abril a la Casa de la 

Vila a les 19h. Montcada 
Comunicació s’encarregarà 
de nou d’elaborar els contin-
guts àudiovisuals de la gala, 
amb els videos i reportat-
ges de cadascun dels clubs 
premiats. L’edició del 2011 

–que es va fer l’octubre de 
l’any passat– va ser un èxit, 
amb l’assistència de 400 per-
sones a l’Àgora de Montca-
da Aqua. Els guardons més 
importants van recaure en 
l’atleta Joan Riera, com a 

millor esportista masculí, i 
la ciclista de BTT Anna Vi-
llar, com a millor esportista 
femenina. El premi com a 
millor entitat esportiva se’l 
va endur el Club Handbol 
La Salle Montcada.  

Sílvia Alquézar | Redacció

Els guanyadors i premiats durant la Festa de l’Esport local del 2011, que es va celebrar a l’Àgora de Montcada Aqua
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Al voltant d’un centenar 
d’alumnes de l’escola Mitja 
Costa practiquen activitats 
extraescolars organitzades 
per l’AMPA, bona part de 
les quals són de caire es-
portiu: psicomotricitat, mul-
tiesport, futbol aleví, futbol 
benjamí, karate i ball. La 
resta són guitarra, pintura 
i teatre.
Seguint la línia del curs an-
terior, el nombre d’inscrits a 
les activitats esportives ha 
anat creixent, especialment 
en la franja del cicle inicial. 
“Aquest curs hem tingut 
l’oportunitat de fer dos 
equips de multiesport tot 
i que finalment hem optat 
per fer-ne un de sol però 
ben ampli”, explica la coor-
dinadora d’extraescolars del 
centre, Manoli Villanueva. 

Les xifres. El nombre de par-
ticipants en cada activitat és 
de 4 en piscomotricitat, 13 en 
multiesport, 9 en futbol ben-
jamí, 12 en aleví, 20 en kara-

te i 44 en ball, una disciplina 
que sempre ha tingut molt 
d’èxit a l’escola. Els primers 
equips esmentats participen 
en la lliga de l’IME mentre 
que les modalitats de karate 
i ball no competeixen però sí 
participen al torneig anual 
que fa el centre –enguany 
serà el 12 de maig–, amb una 
exhibició en què mostren tot 
el que han aprés.

Bon nivell de participació al Mitja Costa
ESPORT ESCOLAR

Al voltant d’un centenar d’alumnes practica esport en alguna de les extraescolars que oferta l’AMPA

Els alumnes que practiquen karate, fent un dels moviments que els indica el seu monitor
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Pilar Abián | Terra Nostra

L’equip de futbol benjamí durant una sessió d’entrenament

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Laura Martínez, primera 
al Campionat Comarcal

La Unió ha guanyat 8 me-
dalles al Campionat Comar-
cal. El resultat més destacat 
és el guardó d’or aconseguit 
per la infantil Laura Mar-
tínez en Promoció B. Tam-
bé van pujar al podi l’aleví 
Marina Jiménez (tercera) en 
Iniciació, a més de la benja-

mí Marina Ribota (segona), 
la infantil Yaiza Martínez 
(tercera), l’aleví Tania Pa-
lomino (tercera) i la juvenil 
Claudia Vila (tercera) en 
Promoció B. Per equips, La 
Unió va ser primera en ale-
ví en Promoció B, mentre 
que en prebenjamí va ser 
segona en Iniciació.

La Unió ha guanyat un total de vuit medalles

Sílvia Alquézar | Redacció

> La UE Montcada no passa a la final
Cap jugador de les categories inferiors de la UE Montcada ha 

aconseguit la classificació per al Campionat de Catalunya per 

edats. Malgrat tot, els jugadors locals han fet un bon paper i al-

guns d’ells s’han quedat a les portes de disputar el torneig | SA

> Bon paper de l’Elvira en patinatge
L’escola Elvira Cuyàs ha fet bon paper a la fase prèvia del Cam-

pionat de Barcelona de patinatge, organitzat pel Consell Esportiu 

del Barcelonès. Dues patinadores prebenjamines, Marina Betrán 

(quarta) i Ainhoa Humet (setena) s’han classificat per a la ronda 

final. També van participar del col·legi local prebenjamines Anna 

Parra (17), Judit Iglesias (32) en la categoria 2, i Nerea Vargas 

(14), Noa Simón (23) i Laura Hidalgo (36) en la categoria 3. En 

benjamí, Julia Martínez va ser la 20 i Carla Martín, la 35 | SA

> Marina Castro entrena amb els millors
La nedadora local Marina Castro, al CN Sant Andreu, ha estat 

convocada per la Federació Catalana de Natació als entrena-

ments que tindran lloc de l’1 al 5 d’abril al Centre d’Alt Rendi-

ment de Sant Cugat. Les sessions s’adrecen als millors nedadors 

de Catalunya en les diferents categories. Castro té 13 anys i va 

quedar entre les primeres participants catalanes a diverses pro-

ves al Campionat d’Espanya d’hivern, disputat a Mallorca | SA

> La final de natació serà el 21, a l’Aqua
La final del Campionat Comarcal de natació es disputarà el 21 

d’abril a Montcada Aqua. A la quarta jornada, el 17 de març 

a Barberà, l’EN Montcada va fer un bon paper. Cal destacar el 

primer lloc de la cadet Mireia Prats en 100 metres braça i del 

prebenjamí Martín Toldos als 25 metres esquena i als 25 braça. 

Per la seva banda, la prebenjamí Aina Artés va quedar en segona 

posició als 25 metres esquena. En tercer lloc, van acabar la ben-

jamí Nadia Misas als 25 metres esquena, l’infantil Daniel Gonzalo 

als 100 esquena i braça i la cadet Eva Coy als 100 esquena | SA

Les gimnastes de La Unió que van participar al Campionat Comarcal
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FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

Bona ratxa del benjamí B

El benjamí B de l’FS Mont-
cada fa tres jornades que no 
perd gràcies a dues victòries 
i un empat. Els locals van 
superar els dos últims clas-
sificats de forma còmoda. 
Van guanyar el Sant Joan, 
el cuer, per 6-2, i l’Acció Sant 
Martí, el penúltim, per 2-6, 
després d’haver empatat a 4 
gols a casa feia 7 dies. L’FS 
Montcada es troba al vuitè 
lloc amb 19 punts, al Grup 
Segon de la Primera.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Els montcadencs han encadenat dues victòries i un empat en les darreres jornades

El benjamí B de l’FS Montcada va superar el Sant Joan de Vilassar per 6 a 2
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La part baixa de la clas-
sificació al Grup Segon 
de Preferent està més que 
igualada. El CD Mont-
cada es troba situat a la 
dotzena posició amb 26 
punts, empatat amb el Pa-
rets, a qui va guanyar per 
1-0 el dia 17, i el Bisbalenc. 
Per darrera, encara hi ha el 
Badalona, amb 22 punts, i 

tancant la taula, es troba 
el Vic, amb 17. Per sobre 
dels verds, el Juventus 
té 28 punts. A banda de 
l’important triomf a casa 
amb el conjunt del Vallès 
Oriental, a l’últim matx is-
putat, els verds van caure 
derrotats en la seva visita 
a Sant Feliu de Guíxols, el 
vuitè amb 33, per 2-0  | SA 

Igualtat a la part baixa
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’aleví B és a un punt del lideratge

L’equip aleví B de l’EF 
Montcada està fent una 
gran temporada. El con-
junt local es troba a la se-
gona posició al Grup 11 de 
Tercera Divisió, amb 48 
punts, a tan sols un del lí-
der, la Montserratina. Als 
dos darrers partits, l’aleví 
B va golejar el Tibidabo 
Torreu Romeu de Saba-
dell per 7-1 a l’estadi de 
la Ferreria i, a la jornada 
anterior, va aconseguir un 
triomf important en vèn-
cer a la Llagosta per 0-3 
davant el tercer classificat, 
amb 45 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt local juga al Grup 11è de la Tercera Divisió i només ha perdut dos partits aquesta temporada
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El verds vencen el Parets, però cauen a Sant Feliu

El cadet A del Valentine es 
troba a la sisena posició al 
Grup Segon del Nivell B-1 
amb 3 triomfs i 7 derrotes. 
La darrera victòria la va su-
mar davant del Minguella 
per 60 a 65, tot i que al matx 
següent va perdre amb el 
Badalona per 39 a 48. Per 
la seva banda, el cadet B 
és el cuer del Grup Sisè del 
Nivell B-2 amb cap victòria. 
Els locals van perdre contra 
el Badalonès per 43-63 i el 
Gramanet per 70-29.

El cadet A es troba al sisè lloc 

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. VALENTINE

El conjunt cadet B és el cuer del Grup Sisè del Nivell B-2 amb cap victòria

El cadet B del Valentine no ha guanyat encara cap partit a la segona fase
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El juvenil del CD Montcada va vèncer el Parets, un rival directe, per 1-0

L’aleví B de l’EF Montcada no va tenir cap problema per golejar el Tibidabo, el desè, per un contundent 7-1

Campus de Setmana Santa

El CH La Salle Montcada 
organitza del 2 al 5 d’abril 
una nova edició del Cam-
pus de Setmana Santa, que 
tindrà lloc a les instal·lacions 
de l’escola del mateix nom 
entre les 9 i les 13.30h. La 
iniciativa, que s’adreça a in-
fants i joves de 3 a 14 anys, 
inclourà psicomotricitat,  
activitats lúdiques i esporti-
ves, handbol, altres esports 
d’equip i un taller de ma-
nualitats. 

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

Uns infants juguen a pilota durant el Campus de Setmana Santa de l’any passat
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BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El júnior suma dues 
victòries consecutives 

El conjunt júnior del 
Club Escola de Bàsquet 
Can Sant Joan ha enca-
denat dues victòries con-
secutives al Grup Quart 
del Nivell B. Els mont-
cadencs van superar el 
Casp per 57 a 48 i també 
van guanyar a la pista 
del Gramanet per 56 a 
59. L’equip de Can Sant 
Joan es troba situat a la 
vuitena posició amb un 
total de 10 victòries i 13 
derrotes | SA El júnior va vèncer el Casp per 57-48

Van superar el Casp (57-48) i el Gramanet (56-59)
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La iniciativa es farà del 2 al 5 d’abril a les instal·lacions de l’escola La Salle

L’equip sots-21 
segueix líder

BÀSQUET. ELVIRA

L’equip sots-21 de l’Elvira La 
Salle segueix líder del Grup 
Tercer del Nivell B, malgrat 
haver perdut contra el seu 
immediat perseguidor, el 
Tona, per 77 a 54. Els mont-
cadencs encapçalen la taula 
amb 18 victòries i 4 derro-
tes, mentre que el conjunt 
d’Osona és el segon classifi-
cat amb 18 triomfs, 2 enso-
pegades i dos partits menys. 
La setmana anterior al duel 
entre els primers classificats, 
l’Elvira La Salle va vèncer el 
Castellet per 74-70.

Sílvia Alquézar | Redacció


