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NATACIÓ
L’EN Montcada ha aconseguit 

bons resultats al Campionat 

Comarcal, amb 16 medalles

BÀSQUET
El Valentine es queda a un pas 

d’obtenir la classificació per a la 

fase final al Grup C de la Lliga EBA

PÀG. 29 PÀG. 27

La gala dels Premis Esportius 
2012 tindrà lloc 6 de juliol a 
l’Àgora de Montcada Aqua a 
partir de les 22h. Així ho va 
anunciar l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) du-
rant la presentació de la festa de 
l’esport local en un acte fet el 23 
d’abril a la Casa de la Vila. El 
regidor d’Esports, Marc Rodrí-
guez (PSC), va explicar les bases 
de l’edició d’enguany, que pre-
senten algunes novetats com la 
creació d’un premi al millor en-
trenador, a l’escola amb més èxits 
esportius, el guardó del jurat i la 
distinció institucional a alguna 
persona relacionada amb el món 
esportiu. 

Quatre blocs. Els guardons es 
dividiran en quatre blocs: les 
mencions especials a entitats que 
celebrin aniversaris –25, 50, 75 o 
100 anys– i la distinció  institucio-
nal a una persona vinculada amb 
l’esport montcadenc; el premi a 
proposta del jurat; els reconeixe-
ments a l’esport escolar amb tres 
guardons –al joc net, més èxits 
esportius i més esportistes– i a 
les entitats i esportistes, ja sigui a 
nivell individual i per equips, que 
hagin pujat de categoria o ha-hagin pujat de categoria o hahagin pujat de categoria o ha
gin quedat entre els tres primers 
classificats; i els Premis Espor-
tius, amb un primer apartat on 

s’inclouen les distincions a la de-
dicació a l’esport escolar, l’esport 
federat, l’arbitratge i l’esport per 
a discapacitats. 
A la part final de la gala es lliu-
raran els premis més importants 
de la nit com el millor esportista 
masculí i femení, la millor entitat 
i el millor entrenador. Al bloc de 
Premis Esportius, el jurat –que 
encara s’ha de constituir– esco-
llirà els guanyadors entre les can-
didatures que s’hagin presentat. 
Els clubs o persones a títol indi-
vidual poden presentar els seus 
candidats fins al 13 de juny a tra-candidats fins al 13 de juny a tracandidats fins al 13 de juny a tra
vés d’una instància que s’ha de 
lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciu-

tadana. El jurat estarà composat 
pel president de l’IME,  un repre-
sentant del Consell de l’Esport 
Escolar, dos membres dels mit-
jans de comunicació locals  i qua-jans de comunicació locals  i quajans de comunicació locals  i qua
tre components de clubs. 
“Estem oberts a les aporta-“Estem oberts a les aporta“Estem oberts a les aporta
cions de les entitats i esperem 
tenir moltes candidatures”,
va dir Rodríguez. Per la seva 
banda, l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), va animar els 
clubs a participar-hi i va recordar 
que l’objectiu de la festa “és re-
conèixer la dedicació i l’esforç 
de la gent de l’esport; la idea és 
consolidar aquests reconeixe-
ments”.

Sílvia Alquézar | Montcada

PREMIS ESPORTIUS 2012

La Festa de l’Esport es farà el 6 de 
juliol a l’À

esta de l’Esport es esta de l’Esport es 
gora de Montcada Aqua

Hi haurà 4 guardons nous: millor tècnic, escola amb millors resultats i les distincions del jurat i de l’Ajuntament

L’Àgora de Montcada tornarà a ser l’escenari dels Premis Esportius 2012 en què s’homenatjaran els millors clubs i esportistes locals

FUTBOL INDOOR

El Barça juga amb 
el Gijón el dia 4 al 
pavelló M. Poblet

L’equip de veterans de l’FC Barce-
lona s’enfronta el dia 4 al Gijón al 
pavelló Miquel Poblet (20.30h) als 
quarts de final de la Lliga Nacional 
de Futbol Indoor, organitzada per 
l’empresa Futbol Indoor Events 
amb el suport de l’Institut Munici-amb el suport de l’Institut Municiamb el suport de l’Institut Munici
pal d’Esports i Lleure. Per part del 
Barça jugaran Felip, Angoy, Milla, 
Sergi, Ezquerro, Arpón, Sánchez 
Jara, Albert Tomàs, De Quintana 
i Carreras, mentre que l’alineació 
del conjunt asturià està formada 
per Ramón, Claudio, Tati, Abe-
lardo, Tomàs, Cotelo, Fredi, Bla-lardo, Tomàs, Cotelo, Fredi, Blalardo, Tomàs, Cotelo, Fredi, Bla
ya, Nikiforov i Manolo.
Abans del partit diversos equips 
alevins de les escoles del munici-alevins de les escoles del municialevins de les escoles del munici
pi disputaran partits amistosos. 
Les entrades es poden adquirir a 
les taquilles del pavelló al preu de 
5 euros els adults i 3 els infants. 
Montcada ja va acollir el 2 de 
març un altre partit de la lliga de 
futbol indoor entre el Real Madrid 
i l’Espanyol, que va acabar amb 
victòria blanca per 5-8.

Sílvia Alquézar | Redacció

Un moment del partit indoor del 2 de març
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Montcada Comunicació tornarà 
a elaborar els continguts àu-
diovisuals que es projectaran al 
llarg de la vetllada a la festa de 
l’esport local. Enguany, el depar-l’esport local. Enguany, el deparl’esport local. Enguany, el depar
tament municipal realitzarà els 
videos amb els equips i espor-videos amb els equips i esporvideos amb els equips i espor
tistes que han aconseguit algun 
èxit durant la temporada actual. 
Montcada Comunicació, amb el 
suport d’El 9TV i l’empresa local 
Koala Àudiovisuals, també serà 
la responsable de la posada en 
escena de la gala, amb la pre-
sentació i la realització televisiva 
en directe | SA

Posada en escena
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El Santa María es troba a 6 punts de la salvació a falta de cinc partits per al final de la lliga

El Sant Joan ha donat un pas de 
gegant en la lluita per l’ascens de 
categoria al Grup Sisè de Tercera 
Catalana, després del triomf que 
va aconseguir el dia 29 al camp 
del Tibidabo, el tercer, per 0-1 al 
minut 88. La victòria permet a 
La Unió, que té un partit menys, 
ampliar a tres punts la diferèn-

cia amb el segon, el Barberà, a 
falta de cinc partits perquè acabi 
la competició. “Aquest triomf 
és un 70% del títol, hem fet un 
pas importantíssim”, va dir el 
president, José González, qui va 
lamentar els intents d’agressió a 
l’afició montcadenca: “No ens 
van pegar perquè estaven els 
Mossos d’Esquadra”.

Santa María. La situació del con-
junt de Terra Nostra és ben di-
ferent, ja que veu cada vegada 
més difícil la salvació. Els homes 
de Marc Rodríguez ‘Pitu’ són els 
cuers a 6 punts de la permanèn-
cia. La victòria contra el Llano 
(2-0) els va donar esperances, 
que van quedar entelades per la 
derrota (1-0) contra el Llorençà.

FUTBOL. TERCERA CATALANA 

Triomf vital del Sant Joan 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada va veure fre-
nada la seva ratxa positiva amb 
l’arribada de Jordi Salvanyà a la 
banqueta durant la visita del Fi-
gueres, el líder, que es va endur 
el triomf per 0-1, tot i jugar amb 
un home menys per l’expulsió 
d’un jugador al minut 3. “Això 
ens va perjudicar, perquè no-
saltres havíem plantejat el par-
tit per sortir al contraatac”, va 
dir el tècnic verd, qui va felicitar 
l’equip per la seva actitud davant 
un rival “que va tenir dues oca-
sions i en va marcar una, per 
això és el primer”, va indicar 
Salvanyà.
El CD Montcada va aconseguir 
la jornada anterior un valuós 
triomf al camp del Premià, un 
rival directe, per 1-3. Els verds es 
troben a la desena posició amb 
37 punts, a tres de la promoció 
de descens.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El líder frena la ratxa de victòries del 
CD Montcada amb Jordi Salvanyà
Els verds, que van perdre per 0-1, ocupen la desena posició amb 37 punts, a tres de la promoció de descens

El CD Montcada lluita per eludir el descens en una lliga molt disputada amb diversos equips empatats a 37 punts a la zona perillosa
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El Sant Joan va aconseguir una victòria molt important davant del Tibidabo en la lluita per l’ascens

FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada 
es consolida la 
tercera posició 

L’equip femení de l’EF Montcada 
s’ha consolidat a la tercera posició 
al Grup Segon de Primera Divisió, 
després de dues victòries seguides. 
Les montcadenques no van tenir 
cap problema per superar el Santa 
Eulàlia, també a la part alta, per 
4-2, en un matx que van resoldre 
a la primera meitat. Una setmana 
abans, el conjunt local va aconse-
guir un triomf important al camp 
de les Garrigues (0-1). Al pròxim 
matx, visita el Bellavista, el segon. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’EF Montcada lluita per ser, almenys, tercera
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La Salle Iste ha aconseguit la clas-
sificació per al Top 4 de Primera 
Catalana a falta de dues jorna-
des perquè acabi la lliga regu-
lar. Les montcadenques són les 
primeres del Grup B empatades 
amb el Cornellà –que ha de des-
cansar una jornada– a 34 punts, 
tot i que el gol average particular 
és a favor de les lasal·lianes. Les 
noies d’Esperanza Hoyos, que 

encara tenen un matx ajornat a 
Tortosa, han de jugar a la difícil 
pista de l’Ascó i han de rebre a 
l’última jornada el Castellde-
fels. L’objectiu de l’entrenadora 
és acabar en primer lloc per 
creuar-se en semifinals al segon 
del Grup A, el Granollers. “Crec 
que guanyant un dels dos par-
tits que ens queden a casa, ho 
podem aconseguir”, ha indicat 
l’entrenadora.

L’equip montcadenc és el líder del Grup B amb 34 punts

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL FEMENÍ

La Salle Iste es classifica 
per al Top 4 de Primera
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La Salle Iste lluitarà per aconseguir la primera plaça del Grup B de Primera Catalana

HANDBOL MASCULÍ

Derrota de La 
Salle a la Copa

La Salle va debutar a la Copa Ca-
talana amb una derrota a la pista 
del Vendrell per 30 a 27 en un 
matx en què els lasal·lians tenien 
moltes baixes, algunes d’homes 
importants com Pere, Àlex i Fe-
rran. Tot i començar amb un 
parcial favorable als montcadencs, 
el rival va controlar el partit i el 
marcador, arribant a tenir durant 
la primera part una diferència de 
8 gols. La Salle jugarà a la pista 
del Granollers C el segon partit el 
pròxim 6 de maig.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El Valentine ha acabat la fase 
regular a la cinquena posició al 
Grup C de la Lliga EBA i, per 
tant, no ha aconseguit la classi-
ficació per al play-off d’ascens. 
A l’última jornada, els montca-
dencs van guanyar el Granollers 
per 89 a 83 al pavelló Miquel 
Poblet, una victòria insuficient 
ja que depenien dels resultats 
d’altres equips per obtenir el 
passaport per a la ronda següent, 
un objectiu que només han asso-
lit els tres primers classificats: el 
Santfeliuenc, el Girona i el Sant 

Nicolau de Sabadell. El Mont- Mont Mont
cada ha sumat un total de 17 
triomfs, els mateixos que el Sant 
Nicolau, l’Hospitalet (quart) i la 
Seu d’Urgell (sisè).

Valoracions. “Ha estat una tem-
porada complicada, però hem 
lluitat fins al final per estar el 
més a dalt possible”, ha dit el ca-
pità, Raúl Ortega, qui ha agraït 
als entrenadors i jugadors el seu 
compromís amb l’equip malgrat 
que no cobren des de fa diver- diver diver
sos mesos. “M’agradaria que 
s’aclareixi el futur del club, tan 

pel que fa a l’equip EBA com 
a les categories inferiors”, ha 
remarcat l’aler montcadenc, que 

porta 14 temporades al Valenti-
ne. El club té previst fer una as-
semblea general pròximament.

L’equip ha acabat al cinquè lloc al Grup C amb 17 triomfs

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine es 
queda a les portes 
de la fase d’ascens 
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El capità, Raúl Ortega, durant una acció del darrer partit de lliga disputat contra el Granollers
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> La UE Montcada, cinquena al Campionat català

El primer equip de la Unió Escacs Montcada ha acabat a la cinquena 
posició al Campionat de Catalunya per conjunts a la Divisió d’Honor. A 
l’última ronda, disputada el 21 d’abril, els montcadencs van guanyar el 
Tarragona per 3’5 a 6’5. El guanyador de la màxima categoria ha estat 
l’Escola d’Escacs de Barcelona, a mig punt de diferència de l’UGA. “Hem 

fet un torneig irregular, amb derrotes davant rivals que a priori no eren 

els favorits”, ha dit el president de la UE Montcada, Arturo Vidarte | SA 

L’equip es podria proclamar campió el dia 5 al pavelló

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISIÓ NACIONAL

’FS Montcada és a tan L’FS Montcada és a tan 
sols un punt de l’ascenssols un punt de l’ascens

L’FS Montcada està a tan sols un 
punt d’aconseguir l’ascens de cate-
goria a Segona Nacional, després 
de la victòria que va obtenir el 27 
d’abril a Manlleu per 2-6 en un 
matx que es va resoldre a la sego-
na part.  El 5 de maig, el Montca-na part.  El 5 de maig, el Montcana part.  El 5 de maig, el Montca
da podria proclamar-se campió del 
Grup Primer de Tercera Divisó, si 
empata o guanya contra el Riude-
llots al pavelló Miquel Poblet. El 
club té previst preparar una cele-
bració en el cas que l’FS Montcada 
aconsegueixi pujar. “Volem que 
sigui un dia molt especial, espe-
rem sumar el punt que ens falta, 
tenint en compte que encara no 

hem perdut cap partit”, ha dit el hem perdut cap partit”hem perdut cap partit”
tècnic, Jordi Rozas.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Gerard Esteller és el pitxitxi de la categoria
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Milla Urbana 
solidària amb la 
Fundació Carreras

Coincidint amb la setena edició 
de la Milla Urbana de Montcada 
el pròxim 27 de maig, la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM) organit-Atlètica Montcada ( JAM) organitAtlètica Montcada ( JAM) organit
za una campanya solidària sobre 
la tasca que la Fundació Josep Ca-la tasca que la Fundació Josep Cala tasca que la Fundació Josep Ca
rreras fa a favor de la donació de 
medul·la òssia i l’atenció als malalts 
de leucèmia. La JAM donarà in-de leucèmia. La JAM donarà inde leucèmia. La JAM donarà in
formació en l’estand d’inscripció i 
farà un donatiu d’un euro per par-farà un donatiu d’un euro per parfarà un donatiu d’un euro per par
ticipant en benefici de la lluita con-ticipant en benefici de la lluita conticipant en benefici de la lluita con
tra aquesta malaltia. L’entitat durà 
a terme aquesta iniciativa arran 
de l’alta sensibilització dels compo-
nents del club després que un dels 
seus atletes més veterans i actius 
–Enric Maya– va ser diagnosticat 
d’aquesta malaltia a principi d’any. 
Les inscripcions es podran fer del 
14 al 30 de maig fins que s’arribi 
als 600 atletes.

Resultats. La JAM ha obtingut 
dues medalles al Campionat de 
Catalunya de 10 quilòmetres 
en ruta, disputat el 29 d’abril a 
Montmeló. A la categoria de ve-
terans masculins M50, Ildefonso 
Teruel va guanyar el guardó de 
plata amb un temps de 38 minuts i 
44 segons. En veteranes W40, Nú-
ria Atayala va ser tercera amb un 
registre de 45 minuts i 11 segons. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Milla Urbana és un acte molt participatiu
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L’entitat ha convocat un concurs per batejar la nova mascota del club

PENYA BLANC-I-BLAVA

Els ‘pericos’ presenten una 
imatge corporativa 2.0

La Penya Blanc-i-blava de 
Montcada i Reixac va pre-
sentar el 20 d’abril a la Casa 
de la Vila la nova imatge 
corporativa de l’entitat, dis-
senyada pel montcadenc 
Alberto Busquets, membre 
de la reelegida junta direc-
tiva encapçalada per David 
Gerbolés. L’acte va atraure 
força públic, entre el qual hi 

havia membres d’altres pen-
yes de l’Espanyol i repre-
sentants del club barceloní. 
“El que hem volgut fer és 
vincular la imatge de la 
nostra penya a la sama-
rreta de l’equip”, va dir 
Busquets, qui va remarcar 
que l’entitat ha modernitzat 
la seva imatge per situar-la 
en la tendència actual del 
merchandansing 2.0, tenint 

un espai a les xarxes socials 
com Facebook, twitter i 
youtube. L’entitat també ha 
posat en marxa un concurs 
per batejar la mascota pe-
rica. Els interessats poden 
deixar la seva proposta fins 
al 10 de maig al facebook de 
l’entitat. El guanyador rebrà 
com a premi una samarreta 
i una enganxina amb el nou 
disseny corporatiu. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET

L’Elvira-La Salle B és el 
sisè classificat al Grup Se-
gon del Campionat Català 
territorial, amb 17 victòries 
i 8 derrotes. A l’últim matx, 
els montcadencs van vèn-
cer el Cornellà B per 61-58 
i el Sant Antoni B per 35 a 
49. L’altre equip local del 
grup, el B. Montseny-Can 
Sant Joan, es troba a la des-
ena posició amb 11 triomfs. 
Al darrer partit que han 

disputat, els montcadencs 
van guanyar a la pista del 
Gaudí B per 61 a 71.
Pel que fa als altres dos 
equips al mateix campionat 
però enquadrats al Grup 
Quart, l’Elvira A és el setè 
amb 13 victòries, mentre 
que el Can Sant Joan B és el 
cuer amb només un triomf. 
L’Elvira A va vèncer el 
Lliçà per 49 a 60 i el Can 
Sant Joan va perdre contra 
el Mataró per 46-69.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

FUTBOL SALA

L’equip sènior de futbol 
sala de l’EF Montcada va 
obtenir una important vic-
tòria a la pista del Grups 
Arrahona, el sisè classificat, 
per 2-4. Els montcadencs 
són a la novena posició al 
Grup Quart de Segona Di-
visió amb 25 punts.
Al Grup Primer de Prime-
ra Divisió, el Can Cuiàs se-
gueix ferm en la seva lluita 
per aconseguir l’ascens de 

categoria. A les dues últi-
mes jornades, els homes de 
Matías Ruiz van guanyar el 
Casagemas, el cuer, per 1-4 
i van superar l’Arenys per 
8-3. Pel que fa al sènior B 
de l’FS Montcada, l’equip 
va vèncer el Premià B per 
6-2, però va perdre contra 
el Pineda per 8-2. El Can 
Cuiàs és el tercer del Grup 
Primer amb 44 punts, men-
tre que l’FS Montcada és el 
vuitè classificat amb 30.

L’EF obté un triomf 
important a domicili

L’equip de futbol sala de l’EF Montcada és a la novena posició a Segona Divisió

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Màster masculí va remuntar l’eliminatòria al matx de tornada a Montcada
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HANDBOL. LA SALLE

Els dos Màster passen a 
les semifinals de la lliga

L’AE Can Cuiàs és el tercer al Grup Primer a Primera

Els dos equips veterans de 
La Salle, el masculí i femení 
Màsters, s’han classificat per 
a les semifinals de la Lliga 
Catalana. El conjunt mas-
culí va remuntar a casa la 
derrota en el matx d’anada 
a la pista de La Roca, on va 
caure per 27 a 24. Set dies 
després, els montcadencs, 
que van recuperar diver-
sos jugadors lesionats, van 
fer un gran partit, acabant 
guanyant de quatre gols 

(22-18), els necessaris per 
passar a la ronda següent. 
Les claus del triomf van ser 
una gran defensa i una sego-
na part molt seriosa.
Per la seva banda, el conjunt 
femení va tenir prou amb 
el partit d’anada contra el 
Cardedeu, on va guanyar 
per 10-24, ja que el rival no 
es va presentar al matx de 
tornada i, per tant, La Sa-
lle va quedar classificada 
automàticament per a les 
semifinals de la lliga.

L’Elvira B és el sisè 
amb 17 victòries
El B. Montseny es troba al desè lloc al mateix grup

L’Elvira B és el millor equip classificat local al Campionat Català sènior

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El masculí va guanyar a la tornada La Roca per 22-18

Alguns infants van aprofitar la presentació per fer-se una foto amb la nova mascota de la Penya blanc-i-blava

S
ÍL

V
IA

A
L

Q
U

É
Z

A
R

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O

A
R

X
IU

/M
O

N
T

C
A

D
A

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ



291a quinzena | Maig 2012 Esports

El Club Handbol La Salle  
ha gestionat aquest curs 
les activitats extraesco-
lars a l’escola del mateix 
nom, gràcies a l’acord 
de col·laboració amb 
l’Associació de Mares i 
Pares.  “L’experiència ha 
estat molt positiva”, ha 
dit el director tècnic de La 
Salle, Pere Arbona, enca-
rregat del funcionament 
diari de les activitats. 
Com a d’altres centres de 
la ciutat, La Salle també 
ha experimentat un incre-
ment del nombre d’infants 
que s’han apuntat a les 
propostes extraescolars. 
“També hem intentat 
millorar la qualitat amb 
un total de 10 monitors”,
ha indicat Arbona. La 
Salle oferta psicomotrici-
tat per a infants de P3 a 
P5, multiesport, handbol 

–amb 2 equips benjamins 
i un aleví conjuntament 
amb l’escola Font Freda–, 
natació i ball.

Festa del centre. La Salle 
va celebrar els dies 27 i 
28 d’abril les jornades es-

portives, que van incloure 
una exhibició de psicomo-
tricitat, partits d’handbol, 
bàsquet i futbol, malabars, 
escacs, tennis taula, infla-
bles, xocolatada, concurs 
de play-backs, cucanyes, 
teatre i pel·lícules, entre 

d’altres propostes. La fes-
ta va ser un èxit de públic 
malgrat l’amenaça de plu-
ja, amb centenars de parti-
cipants durant els dos dies. 
Les activitats es van fer a 
les instal.lacions interiors i 
exteriors de l’escola. 

L’EN Montcada obté un total de 22 
medalles al Campionat Comarcal

NATACIÓ

La cadet Mireia Prats i el prebenjamí Martín Toldos guanyen el títol de nedador més complet de la seva categoria

L’Escola de Natació de 
Montcada va aconseguir 
22 podis a la final del 
Campionat Comarcal de 
Natació, que es va dispu-
tar el 21 d’abril a la pis-
cina de Montcada Aqua. 
Per equips, Montcada va 
acabar en tercera posició, 
darrera de Barberà i Cer-
danyola, respectivament. 
A nivell individual, cal 
destacar el títol de nedador 
complet que van obtenir el 
prebenjamí masculí Mar-
tín Toldos i la cadet femení 
Mireia Prats.

Els podis. Van guanyar la 
medalla d’or la prebenja-
mí Claudia Garrote (50m 
papallona), la cadet Eva 
Coy (100m papallona), la 
cadet Mireia Prats (100m 
braça i 100m lliures) i el 
prebenjamí Martín Tol-

dos (25m braça). Per la 
seva banda, van assolir el 
guardó de plata l’infantil 
Daniel Gonzalo (100m pa-
pallona i 100m braça), la 
cadet Alba Molina (100m 
braça), l’aleví Marc Grau 
(50m lliures), l’infantil 
Marc Ribas (100m lliu-
res), el prebenjamí Martín 
Toldos (25m papallona) i 

la prebenjamí Aina Artés 
(25m esquena). La meda-
lla de bronze va ser per a 
l’aleví Marc Grau (50m 
papallona), el cadet Joan 
Grau (100m papallona 
i 100m braça), l’infantil 
Marc Ribas (100m esque-
na), el cadet David Alfaro 
(100m lliures), la benjamí 
Nadia Misas (25m papa-

llona i 25m esquena) i 
el benjamí Nain Muñoz 
(25m braça). Per relleus, 
Montcada va ser la tercera 
en 4x50m lliures infantil i 
4x50m lliures cadet.
Nou nedadors locals parti-
ciparan al Campionat Te-
rritorial de natació, que es 
disputarà a l’Hospitalet el 
5 de maig.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ampa i el club La Salle arriben a un 
acord per gestionar les extraescolars

ESPORT ESCOLAR

El centre va celebrar la seva festa entre el 27 i 28 d’abril amb activitats diverses que van aplegar força públic

Els escacs van ser una de les moltes activitats al programa de les jornades ludicoesportives de l’escola La Salle
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Els components de l’Escola de Natació de Montcada de la temporada 2011-12, a la piscina de Montcada Aqua

FUTBOL SALA

El juvenil del M. Miró, 
campió del seu sector

L’equip juvenil de l’institut 
Montserrat Miró s’ha pro-
clamat campió del sector de 
futbol sala, després de guan-
yar la fase final disputada el 
28 d’abril a Vic. Els montca-
dencs, entrenats per Roger 
Estatuet i Raül Rivas, van 
vèncer en semifinals el Fe-
rran Casablancas de Saba-
dell per 1-6. A la final, els lo-
cals van superar l’Esportiu 
Ca n’Anglada de Terrassa 
per 0-4. “Estem molt con-
tents per l’actitud de la 

plantilla, han jugat com 
un bloc i han fet grans 
partits”, han valorat els 
entrenadors. El juvenil del 
Miró va quedar campió de 
la lliga del Vallès Occidental 
Sud, sent els primers amb 3 
punts de diferència sobre 
el segon classificat, fent un 
campionat molt regular. El 
conjunt va ser el més gole-
jador, amb 103 dianes, i el 
menys golejat, amb només 
22 gols encaixats. L’equip 
jugarà les territorials segu-
rament el 12 de maig.

L’equip de l’institut ha passat a la fase territorial

Sílvia Alquézar | Redacció
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> Èxit de participació a la festa del Reixac

L’escola Reixac va celebrar el 21 d’abril una nova edició de les 
jornades ludicoesportives que, un any més, van ser un èxit de 
participació. L’Ampa va organitzar tallers per als infants, partits 
de bàsquet i futbol sala, partides d’escacs i exhibicions a càrrec 
dels alumnes que prenen part en algunes activitats extraescolars 
com el taller de circ, les classes de ball i el patinatge –a la foto–, la 
gran novetat d’aquest curs que ha tingut una excel·lent acollida. 
Al matí també hi va haver una gimcana amb la igualtat de gènere 
com a eix central i, a la tarda, hi va haver un festival de play-back 
–protagonitzat pels alumnes del centre– i inflables | SA
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> Campionat de Catalunya de karate
El pavelló Miquel Poblet acollirà el 6 de maig el Campionat de 
Catalunya de karate entre les categories aleví fins a juvenil, 
organitzat pel Club Shi-Kan Montcada. L’entitat local té mol-
tes opcions d’aconseguir diversos podis. D’altra banda, el 16 
de juny el pavelló serà l’escenari del torneig català al ko entre 
les categories cadet i sènior | SA

L’equip juvenil de l’institut Montserrat Miró que ha quedat campió del seu sector
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> Torneig infantil d’escacs el 12 de maig
La Unió Escacs Montcada organitzarà el pròxim 12 de maig 
el torneig infantil d’esccs a les instal·lacions del club, situades 
al pavelló Miquel Poblet. El campionat es disputarà de 10 a 
14h i prendran part jugadors del club montcadenc i d’altres 
entitats de la comarca | SA
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La inscripció al Casal Esportiu i al 
Campus Rexach s’inicia el dia 14

ACTIVITATS D’ESTIU

Les activitats es faran del 25 de juny al 20 de juliol i s’adrecen a infants nascuts entre el 2008 i el 1996

El període d’inscripció al 
Casal Esportiu d’Estiu i al 
campus de futbol Carles 
Rexach romandrà obert del 
14 al 17 de maig. Els interes-
sats podran reservar plaça a 
les oficines de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) en horari de matí i 
tarda. Les activitats es faran 
del 25 de juny al 20 de juliol 
i s’adrecen a infants nascuts 
entre el 2008 i el 1996. 

Activitats. En el cas del 
Casal, els inscrits podran 
practicar els esports més 
tradicionals com el futbol, el 
bàsquet, l’handbol i la nata-bàsquet, l’handbol i la natabàsquet, l’handbol i la nata
ció, però també provar altres 
propostes com el shootball, 
l’acroesport, el hip-hop i el 
patinatge, entre d’altres. Pel 

que fa al campus de futbol, 
el programa d’activitats in-
clou sessions d’entrenament 
de perfeccionament de la 
tècnica, classes teòriques, 
propostes més lúdiques, 
a més d’una hora diària 
d’anglès i dues hores de 

piscina a la setmana, entre 
d’altres. Els preus del Casal 
oscil·len entre els 72 euros la 
quinzena per als més petits 
i els 104 per als més grans, 
mentre que el campus costa 
a partir de 206 euros els 15 
dies. En les dues propostes 

s’ofereix servei de menjador 
i de ludoteca. El campus de 
futbol  es farà a l’estadi de la 
Ferreria, mentre que el Ca-Ferreria, mentre que el CaFerreria, mentre que el Ca
sal tindrà lloc a la Zona Es-
portiva Centre o al pavelló 
Miquel Poblet en funció de 
l’edat del participant.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Casal Esportiu proposa activitats molt diverses als petits perquè passin un estiu molt divertit
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MONTCADA AQUA

L’Aqua fa abonaments 
d’estiu sense matrícula

Montcada Aqua ofereix 
la possibilitat de fer-se un 
abonament per a l’estiu 
sense haver de pagar ma-
trícula i donant l’opció de 
poder-se renovar cada mes 
entre juny i agost. La quo-
ta és un 25% més cara que 
la dels abonats anuals.
Cara l’estiu, la instal·lació 
municipal –gestionada per 
l’empresa Geafe– també 
oferta cursets intensius de 
natació durant el mes de 
juliol. La matrícula es pot 
fer a partir del 8 de maig 

a la recepció de Montcada 
Aqua. Les classes tindran 
lloc entre el 25 de juny i el 
20 de juliol i s’adrecen a tot 
tipus d’edats en horari de 
matí i tarda. En un prin-
cipi, l’equipament oferta 
quatre grups de P3 a P5, 
dos a partir de primer de 
Primària i un d’adults. Les 
sessions es faran de dilluns 
a divendres.
Montcada Aqua convida  
tots els usuaris a seguir 
l’actualitat del complex es-
portiu a través de la seva 
pàgina a Facebook.

Els carnets es poden anar renovant de manera mensual

Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada Aqua oferta, un any més, cursets intensius de natació al mes de juliol
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FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

El cadet, líder a falta de 3 matxs 

El cadet és el líder del Grup 
Primer de Primera Divisió 
amb 58 punts, a dos del se-
gon, el Sant Martí, i a 4 del 
tercer, el Mollet, quan falten 
3 partits perquè acabi la lli-
ga. A la darrera jornada, els 
locals van guanyar el Llo-
ret per 4-5. D’altra banda, 
el benjamí A ha passat als 
quarts de final de la Prime-
ra Divisió del Campionat 
de Catalunya en superar el 
Santa Perpètua per 10-5.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El benjamí A ha passat als quarts de final del Campionat de Catalunya

El cadet de l’FS Montcada podria pujar a la Divisió d’Honor, la màxima categoria
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El CD Montcada ha donat 
un altre pas enrera en la llui-
ta per mantenir-se a la Pre-
ferent. Els verds van perdre 
contra el Bisbalenc, un rival 
directe en la permanència, 
per 1-4. Els montcadencs 
es van avançar en el mar-
cador amb un gol de Dani 
Martínez, el reforç que s’ha 
incorporat en la recta final 

de la temporada provinent 
de l’equip de la Damm de 
Divisió d’Honor. Malgrat 
el bon inici, el Montcada 
va perdre pistonada, fet 
que va aprofitar el rival per 
remuntar. Els verds són 
penúltims amb 27 punts, a 
tres del Bisbalenc, Parets i 
Badalona a falta de 3 partits 
perquè acabi la lliga | SA

A la penúltima posició
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El benjamí A s’allunya del lideratge

El benjamí A de l’EF Mont-
cada s’ha allunyat del lide-
ratge al Grup Novè de Se-
gona Divisió, després de la 
derrota contra el Sabadell 
Nord, un rival directe, per 
2-3. L’ensopegada ha situat 
els locals al tercer lloc a sis 
punts dels sabadellencs, que 
s’han consolidat a la prime-
ra posició, amb 63 punts. 
“M’agradaria destacar el 
gran esforç dels jugadors, 
que estan fent una tempo-
rada excepcional”, va dir 
el tècnic, ‘Tito’ Sánhez, qui 
creu que a l’equip li va faltar 
sort cara a porteria.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

L’equip de ‘Tito’ Sánchez va perdre per 2-3 contra el Sabadell Nord, que s’ha consolidat a la primera posició

M
O

N
T

C
A

D
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

L’equip infantil femení de 
La Salle s’ha proclamat 
campió comarcal del Vallès 
Occidental Sud, gràcies a la 
gran segona volta a la com-
petició. El conjunt local ju-
garà el sector interconsells el 
5 de maig a Barberà. D’altra 
banda, la jugadora infantil 
Paula Salat ha estat selec-
cionada per participar a les 
proves de selecció del Cen-
tre d’Alt Rendiment que la 
Federació té a Esplugues.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL FEMENÍ.LA SALLE

L’infantil femení de La Salle jugarà el sector interconsells el 5 de maig a Barberà

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O

Els verds perden contra el Bisbalenc, un rival directe

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El juvenil femení, primer 
en la fase dels sectors

L’equip juvenil femení de 
l’Elvira-La Salle s’ha pro-
clamat campió del sector 
comarcal en superar a la 
final el Sabadell per 33 a 
57. El partit es va jugar el 
28 d’abril a la capital valle-
sana. L’Elvira, que també 
va ser campió de la lliga 
regular del Vallès Occi-
dental Sud, jugarà les fases 
territorials que es disputa-
ran probablement el 12 de 
maig a una seu encara per 
determinar | SA El juvenil femení és campió del sector

L’equip cadet B no va poder 
treure un resultat positiu de 
la visita del Vilassar a la 
darrera jornada disputada. 
Els montcadencs van caure 
derrotats contra el Vilassar 
per 48 a 63 i continuen els 
darrers classificats del Grup 
Sisè del Nivell B-2 amb cap 
victòria i 14 derrotes. A la 
jornada anterior, els locals 
no van poder fer res da-
vant del líder del grup, el 
Llinars, que es va endur el 
triomf per un clar 35 a 98.

El cadet B cau amb el Vilassar

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. VALENTINE

Els locals tanquen el Grup Sisè del Nivell B-2 amb cap victòria i 14 derrotes

El cadet B del Valentine va perdre contra el Vilassar de Dalt per 48 a 63
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El conjunt va vèncer el Sabadell a la final per 33 a 57
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El juvenil no va poder superar el Bisbalenc, un rival directe, a l’estadi

El júnior és el 
vuitè al Nivell B

BÀSQUET. CEB CSJ

L’equip júnior masculí del 
CEB Can Sant Joan es tro-
ba a la vuitena posició al 
Grup Quart del Nivell B, 
amb 12 victòries i 14 de-
rrotes. Al darrer matx que 
ha disputat, el conjunt lo-
cal va perdre a la pista del 
Llinars per 54 a 48.
D’altra banda, el club 
està de dol per la mort 
d’Antonio Domínguez, 
pare de la jugadora de 
l’equip infantil Vero Do-
mínguez, que va morir el 
20 d’abril als 49 anys.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil, campió comarcal 
La jugadora infantil Paula Salat, seleccionada per al Centre d’Alt Rendiment

El benjamí A no va poder superar el Sabadell Nord, que es va endur el triomf per 2-3 en un matx igualat i vistós


