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ENGANXA’T A XX L’ELL SPORT
Esports i Salut Pública i 
Consum fan una jornada el 
dia 4 a l’estadi de la Ferreria

BALL ELL SPORTIU
Una parella local s’ha proclamat 

campiona d’Europa i d’Espanya en 

la categoria de majors de 60 anys
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FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
planta cara als 
equips situats 
al capdavant

L’equip femení de l’EF Montca-
da s’ha fet un nom a la Primera 
Divisió gràcies a la bona tra-
jectòria d’aquesta temporada. 
El conjunt d’Antonio Moya ha 
demostrat que no té por a cap 
club, encara que estigui a la part 
alta del Grup Segon. Així ha 
quedat palès a les dues últimes 
jornades, amb una victòria es-
pectacular contra el Santpedor 
–segon classificat– per 5-2 i amb 
un meritori empat a zero al camp 
de l’Igualada – al quart lloc– tot 
i jugar amb 10 noies bona part 
del matx. L’equip montcadenc 
és un bloc lluitador que es creix 
davant de les adversitats i que 
no dóna mai una pilota per 
perduda. “Estic orgullós del 
meu equip, gràcies a la seva 
actitud ens hem guanyat el 
respecte de la categoria”, ha 
indicat l’entrenador, qui ha lloat 
el bon joc de la plantilla.

L’equip femení planta cara als rivals de dalt
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L’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ha proposat fer 
la propera tardor una festa en 
reconeixement al moviment 
esportiu de la localitat tant pel 
que fa a clubs com a escoles i 
que serveixi per distingir tant 
els èxits col·lectis i individuals 
com la dedicació de tècnics i di-
rectius. Aquesta gala rescataria 
l’esperit de la Nit de l’Esport 
que l’Ajuntament va organitzar 
entre els anys 1992 i 1995 en el 
marc d’un sopar. L’actual pro-
posta –pensada per a l’octubre, 
per fer balanç de l’última tem-
porada–, pretén ser un acte 
més popular que permeti una 
àmplia participació.

Presentació. Amb l’objectiu de 
presentar la iniciativa al teixit 
esportiu de la ciutat, el consis-
tori va convocar una reunió el 
21 de març a la Casa de la Vila 
que van presidir l’alcaldessa, 
M. Elena Pérez (PSC), i el res-
ponsable de l’IME, Juan Parra 
(PSC), i a la qual va assistir 
una trentena de representants 
d’entitats. “Volem comptar 
amb la vostra participació i  
amb les vostres aportacions”,
va dir Parra, tot constatant amb 
xifres que “al municipi hi ha 
una àmplia activitat esportiva 
que es mereix un reconeixe-

ment públic”. Segons l’IME, a 
Montcada hi ha 7.881 persones 
que practiquen habitualment 
esport, de les quals 2.280 estan 

federades. Pel que fa a entitats 
esportives, n’hi ha una cinquan-
tena que sumen un total de 144 
equips en compentició, a més 

dels 61 que participen als Jocs 
escolars. L’IME, d’altra ban-
da, dedica anualment 210.000 
euros a subvencions.

Pilar Abián | Montcada

RECONEIXEMENT

L’LL IME proposa recuperar la festa que 
homenatjava els esportistes locals
L’Ajuntament va fer el 21 de març una primera reunió amb les entitats i els clubs per copsar la seva opinió

La Nit de l’Esport es va fer en quatre edicions, entre el 1992 i el 1995. A la imatge, alguns dels esportistes homenatjats en l’última celebració

El consistori obrirà un termini de recollida d’idees de les entitats esportives

La gala projectada recupera 

l’esperit de la Nit de l’Esport que 

l’Ajuntament va fer durant quatre 

edicions, del 1992 al 1995. En 

aquesta ocasió, el consistori vol la 

implicació directa de les entitats 

tant en el disseny de l’acte com 

en els premis a atorgar, per això 

ara s’obrirà un termini de recollida 

d’idees perquè tothom que vulgui 

pugui fer aportacions | PA P
IL
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Els verds baixen a l’antepenúltim lloc amb 31 punts a falta de 9 jornades per al final

El CD Montcada s’ha marcat 
com a objectiu arribar als 42 
punts per aconseguir la per-
manència a Primera Catalana. 
La fita no serà gens fàcil, tenint 
en compte que queden 9 par-
tits perquè acabi la competició i 
que, després de les dues últimes 
jornades disputades, els verds 
han baixat fins a l’antepenúltima 
posició amb 31 punts, empatats 
amb el Tortosa i a un d’avantatge 
respecte el penúltim, el Blanes. 
“El nostre objectiu és sumar 
42 punts perquè creiem que se-
ran suficients per salvar-nos”,
ha manifestat l’entrenador, Iván 
Rodríguez, tot i que reconeix 

que no serà fàcil. “Som opti-
mistes perquè l’equip no està 
jugant malament, però li està 
faltant sort”, ha afegit. 

Resultats. De fet, al darrer matx 
disputat a casa, els montcadencs 
van perdre contra el Tortosa per 
0-1 amb un gol al temps afegit. 
Els verds, amb moltes baixes, 
van jugar gairebé tota la sego-
na part amb un home menys 
per l’expulsió de Sanchís. Una 
setmana més tard, la fortuna 
tampoc va afavorir els interes-
sos dels montcadencs que van 
empatar a un gol al camp del 
Santfeliuenc. “Ens mereixíem 
més, el resultat va ser injust”,

opina l’entrenador, lamentant el 
penal que es va fallar a la pri-
mera part i les diverses ocasions 
clares de gol de la segona. “Estic 
content amb el rendiment de 
la plantilla, perquè està do-
nant la cara i això ens permet 
somiar encara amb la salva-
ció”, ha indicat el tècnic.
A banda de l’actualitat esporti-
va, la nota negativa de les últi-
mes setmanes ha estat la confir-
mació de l’estat del migcampista 
Andrés, que es va lesionar al 
matx contra el Peralada. El juga-
dor local s’ha trencat el menisc, 
amb la qual cosa ha de passar 
pel quiròfan i es perdrà el que 
resta de temporada. 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada creu que amb 
42 punts salvarà la categoria

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada no ha tingut sort a les últimes jornades, amb resultats negatius
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L’empat a 3 gols a la difícil pista 
del Bosco Rocafort ha allunyat 
una mica l’FS Mausa dels dos 
primers classificats, que conti-
nuen sent l’Arenys (47 punts) 
i el Rapid Santa Coloma (46). 
Els montcadencs es troben a la 
tercera posició a quatre punts 
del segon, després d’haver em-
patat a 3 a la pista del Bosco 
en el darrer matx. “El desgast 
físic ens ha passat factura a la 
segona meitat”, es va lamen-
tar l’entrenador, Juan Antonio 
Jaro, qui considera que el seu 
equip va fer mèrits per guanyar. 
L’equip, amb una plantilla cur-
ta a causa de les lesions, haurà 
d’afrontar els propers partits 

com autèntiques finals. “Ens 
esperem compromisos compli-
cats, però seguirem lluitant”,
ha dit Jaro.

El Mausa s’allunya dels de 
dalt després d’un empat 

FUTBOL SALA. PRIMERA B

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El Sant Joan s’ha consolidat a 
la part còmoda del Grup Novè 
de Segona Territorial després 
de sumar dues noves victòries. 
Els homes d’Osvaldo Leboso 
van guanyar el Palautordera 
per 1-4 –amb un hat-trick de 
Cristian Artés– en un bon par-
tit dels montcadencs, que van 
jugar molt ordenats. A la jor-
nada següent a casa, els locals 
van patir més del compte per 
superar el Sant Esteve, situat a 
la part baixa de la classificació, 
per 3-2, amb un gol d’Abdul al 
minut 89. La Unió es troba a la 
novena posició amb 35 punts, 
lluny ja de la zona perillosa del 
descens de categoria.

El Sant Joan puja llocs 
amb dues noves victòries

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

La Unió ha remuntat posicions a la taula
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Sílvia Alquézar  | Redacció 

Els dos fitxatges del Nadal ja han deixat l’equip

FUTBOL. TERCERA

El Santa María 
està a un pas 
d’ascendir

La UD Santa María té cada ve-
gada més a prop l’ascens mate-
màtic de categoria. Els homes de 
José Luis Sánchez mantenen el 
lideratge del Grup 17 de Tercera 
Territorial amb 57 punts, seguits 
pel Chacarita amb 55 –només pu-
gen els dos primers– i pel Vallbo-
na amb 49. Al darrer partit fora 
de casa, l’equip de Terra Nostra 
va empatar a 2 contra l’Espanya 
un matx que va començar guan-
yant als primers minuts. “Això 
ens demostra que no ens po-
dem confiar i que hem de se-
guir lluitant al màxim nivell 
fins a l’última jornada”, ha 
indicat el segon entrenador, Mar-
cos Rodríguez ‘Pitu’ | SA
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La Salle Iste debutarà a la Copa Federació el pròxim 3 d’abril a la pista del Tortosa 

La Salle masculí està a només un 
punt d’aconseguir la classificació 
matemàtica per a la fase d’ascens 
a Primera Estatal. Els homes de 
Dídac de la Torre segueixen forts 
i han sumat dues victòries conse-
cutives. A la pista del Sant Martí 
Adrianenc van guanyar per 27 
a 33, en un matx controlat des 
de principi a fi malgrat les baixes 
de Carlos, Àlex Expósito, Sergio 
Valero, Pau i Manel. La notícia 
positiva va ser el retorn del porter 

Aleix Civil, que estava lesionat 
des de feia tres mesos. En aquesta 
jornada, els resultats dels persegui-
dors immediats de La Salle van 
afavorir els interessos locals, ja 
que van perdre el Sant Quirze i 
el Pardinyes, tercer i quart classi-
ficat respectivament a la Lliga Ca-
talana, a 3 i 4 punts dels lasalians, 
que són segons amb 35 punts, a 
un de diferència del Banyoles, el 
líder. A la jornada següent, La Sa-
lle no va tenir cap problema per 
superar el Manyanet per 34 a 27. 

En femení, La Salle Iste debu-
tarà a la Copa Federació el 3 
d’abril a la pista del Tortosa. Les 
noies han quedat enquadrades al 
Grup E de la competició, amb qui 
s’enfrontaran també al Sant Este-
ve i al Gavà. 
D’altra banda, el club ha intro-
duït algunes millores al seu web 
www.chlasallemontcada.com com ara 
la incorporació de més notícies a 
portada i la identificació de les vic-
tòries, les derrotes i els empats en 
diferents colors.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL

La Salle masculí està a només un 
punt de disputar la fase d’ascens

Els montcadencs van fer un gran partit, tot i que al final l’esforç no va tenir recompensa

“Perdre a la pròrroga et deixa 
amb mal gust de boca, però 
estic molt orgullós de com va 
lluitar i de la feina que va fer 
l’equip”, va dir el tècnic del Va-
lentine, Boris Balibrea, a la fi del 
partit que es va disputar el 27 de 
març al pavelló Miquel Poblet 
entre el Valentine i el Montgat, el 
líder, que va vèncer per 77 a 86. 
Tot i que als primers minuts el 
Montgat es va distanciar 9 punts 
en el marcador, el Valentine va 
saber reaccionar i, de seguida, 
va igualar el matx. Cap dels dos 
equips es va distanciar de l’altre 
més de 4 punts, un equilibri que 

va forçar la pròrroga en acabar 
el temps reglamentari amb un 
empat a 73. Els 5 minuts afegits, 
però, el Montgat va dominar i es 
va fer amb la victòria per 77 a 86. 
“Hem de seguir amb ganes i 
il·lusió, com hem fet avui”, va 
dir l’entrenador tot pensant en el 
partit de la propera jornada a la 
pista del Blanes. 

Victòria. Al matx anterior, jugat 
a domicili, els montcadencs van 
superar el Sant Adrià per 66 a 79 
amb un gran nivell de joc, espe-
cialment en defensa, que va ser la 
clau del triomf en paraules del seu 
capità, Raúl Ortega. “La defen-

sa va ser perfecta i, juntament 
amb la gran efectivitat en atac, 
no vam tenir cap problema per 
guanyar”, va indicar l’aler mont-
cadenc. El Montcada va sortir a 
la pista molt concentrat, amb un 
parcial inicial que ja li va perme-
tre jugar amb comoditat la resta 
del partit. Els homes de Boris Ba-
librea van arribar a disposar d’un 
avantatge de 30 punts.
A les dues pròximes jornades, 
el Valentine visitarà la pista del 
Blanes i rebrà el Figueres. El 
conjunt local es troba a la sise-
na posició del Grup Segon de la 
Copa Catalana, amb 14 victòries 
i 11 derrotes.

Pilar Abián  |  Redacció

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine perd a la pròrroga 
davant del líder per 77 a 86
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La Salle masculí té molt a prop la classificació per a la fase d’ascens a Estatal

L’equip de la UE Montcada 
seguirà a Divisió d’Honor

ESCACS. CAMPIONAT DE CATALUNYA

La iniciativa formava part del programa d’activitats amb motiu del seu 25è aniversari

La pluja no va ser un fre per-
què el Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, hagi assolit 
el 27 de març el repte de pujar 
alhora a 25 muntanyes diferents 
de Catalunya. Al voltant de les 
12h, 25 grups de montcadencs 
van fer el cim i es van fotogra-
fiar a dalt d’un turó o d’un puig 
amb la bandera de l’entitat. “Es-
tem molt contents que s’hagi 
pogut assolir la fita perquè, a 

causa de la pluja pensàvem no 
podríem fer-ho”, ha indicat Jau-
me Aregall, membre de l’entitat, 
que enguany celebra el seu 25è 
aniversari. Una de les ascensions 
més dures a causa de les condi-
cions climatològiques va ser la 
que va protagonitzar el grup que 
va coronar el Tagament a causa 
de la boira i la pluja intenses. 
El repte dels 25 cims simultanis 
era una de les propostes incloses 
dins del programa commemora-

tiu, que continuarà el 9 d’abril,  
a les 19.30h, amb la descoberta 
d’una placa al pavelló Miquel 
Poblet al costat de les altres en-
titats locals que ja han arribat a 
aquesta xifra. 
Un altre dels plats forts de la 
celebració serà el pròxim 14 
d’abril, quan El Cim presenti el 
llibre Vint-i-Cim! Una història de 
muntanyes i companyonia, un acte 
previst a l’Auditori Municipal a 
partir de les 20h.

Pilar Abián  |  Redacció

EXCURSIONISME

El Cim assoleix la fita de fer 25 
ascensions en un mateix dia
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El grup que va pujar al turó de Sant Climent, a la Serralada de Marina, felicita El Cim

La UE Montcada s’ha assegu-
rat la permanència a la Divi-
sió d’Honor del Campionat de 
Catalunya per equips després de 
guanyar el Terrassa a domicili 
per 4’5 a 5’5, una fita que va acon-
seguir a manca de tres rondes per 
al final. Una vegada aconseguit 
l’objectiu de la temporada, el nou 
repte dels montcadencs és pujar 
posicions buscant una plaça per 
al Campionat d’Espanya per con-
junts. Però, per ara, la lluita per 
a l’estatal no ha començat bé ja 
que, a la ronda següent, els locals 
van caure contra el Foment, un 
rival directe, per 3’5 a 6’5 en un 
enfrontament en què els montca-
dencs podrien haver sumat més 
punts, especialment als taulers 

primer i vuitè on, amb posicions 
favorables, al final el matx es va 
decantar a favor dels visitants, 
que d’aquesta manera han igua-
lat a punts els montcadencs.
Pel que fa a la resta d’equips 
locals, cap d’ells té opcions 
d’ascendir de categoria. Un dels 
responsables del club, Eugenio 
Romero, ha lamentat “la man-
ca de compromís per part 
d’alguns jugadors”, fent referèn-
cia a la ronda que va coincidir 
amb la celebració del Carnaval, 
quan es van perdre per manca 
d’efectius diverses partides que 
han resultat claus en la classifica-
ció final. D’altra banda, Romero 
ha lloat els infants de l’equip E en 
el seu primer any al Campionat 
de Catalunya per equips. 

Sílvia Alquézar  | Redacció 
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CICLISME

La ciclista local Anna Villar, 
de l’equip Ayala Team, va 
acabar en tercera posició a 
l’Open d’Espanya 2011 de 
bicicleta de muntanya, dis-
putat el 20 de març a Ma-
drid. Aquesta és una de les 
tres proves internacionals 
que es fan a l’estat espanyol i 
va comptar amb una elevada 
participació de ciclistes d’ar-
reu del món. El circuit era de 
7’5 quilòmetres i s’havien de 

donar 4 voltes. El director 
de l’Ayala Team, Manuel G. 
Ayala, va destacar el gran 
nivell de les participants i el 
meritori tercer lloc d’Anna 
Villar. 
“La tercera plaça ha estat 
molt merescuda i gaudida 
per l’Anna; aquest èxit ens 
ajuda a seguir amb el tre-
ball dur i a continuar mi-
llorant”, explica Ayala. La 
pròxima cita serà la Copa de 
França, a principi d’abril.

La prova es va disputar a Madrid el 20 de març

Anna Villar és tercera a 
l’Open d’Espanya de BTT

> La Volta passa per la 
ciutat per partida doble
La Volta Ciclista a Catalunya va passar per 

Montcada a la penúltima i última etapa de 

la prova en l’edició que ha fet 100 anys. 

El dia 26, els ciclistes van entrar per Can 

Sant Joan per agafar l’avinguda de la Ri-

bera i travessar el pont de la Roca per anar 

cap a Sant Fost. A la jornada següent, els 

corredors –provinents de la Llagosta per la 

C-17– van circular per l’avinguda de Mas 

Rampinyo –a la foto– i el carrer Carrerada 

per dirigir-se cap a Ripollet a través del po-

lígon Foinvasa | SA   
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La parella formada per Ro-
drigo Luna i M. Pilar Ferrer 
s’ha proclamat campiona 
d’Europa i d’Espanya de 
balls de saló de competició 
en la modalitat de pas doble, 
vals i tango a la categoria 
de majors de 60 anys, en el 
torneig disputat a Torremoli-
nos. En el mateix esdeveni-
ment, els ballarins també van 
aconseguir el tercer lloc a la 
prova del Campionat d’Eu-

ropa de vals. “És un gran 
orgull, això és el màxim, 
tenint en compte que per a 
nosaltres el ball és només 
un entreteniment”, ha indi-
cat Luna. Per a Ferrer, va ser 
una sorpresa: “No m’espe-
rava guanyar i menys els 
dos premis alhora, ja que 
no ha passat mai en els 23 
anys de campionat”. La pa-
rella va començar a fer balls 
de saló fa uns 10 anys i en fa 
3 que competeix.

Sílvia Alquézar | Redacció

Pilar Ferrer i Rodrigo Luna durant una de les actuacions a Torremolinos
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KORFBAL. LLIGA NACIONAL   

El Multiòpticas Isis A ha 
baixat fins a la quarta po-
sició a la Lliga Nacional, 
després de perdre contra 
el CEVG, un rival directe 
en la lluita per entrar al 
play-off pel títol, per 18-19
en un matx amb un darrer 
minut d’infart. Els montca-
dencs estan empatats a 13 
punts precisament amb el 
conjunt que es va endur la 
victòria a la pista coberta el 
passat 20 de març. 
D’altra banda, el Multiòpti-
cas Isis B va encaixar la se-
gona derrota de la lliga, en 

caure contra el Lladonosa 
per 8 a 12, en un mal partit 
dels montcadencs. Malgrat 
l’ensopegada, el conjunt de 
David Rúa es manté líder 
de Segona Divisió | SA

El Multiòpticas Isis A 
baixa al quart lloc

Una jugada contra el CEVG a casa

BALL ESPORTIU VETERANS

Una parella local guanya 
el Campionat d’Europa
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L’Agrupació Barça Juga-
dors organitza el 4 d’abril 
amb el suport de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME) i la Regidoria de 
Salut Pública i Consum 
una jornada per incentivar 
els més petits a practicar 
esport i portar una vida 
sana, coincidint amb els 
dies mundials de l’Activi-
tat Física i la Salut, el 6 i 
7 d’abril respectivament. 
L’activitat, que es farà a 
l’estadi de la Ferreria, co-
mençarà a les 18h amb un 
taller esportiu a càrrec de 
l’exjugador blaugrana Jo-
sep Moratalla, adreçat als 
infants de 10 a 12 anys de 
l’Escola de Futbol Mont-
cada coincidint amb el 
seu horari d’entrenament a 
un dels terrenys de joc de 
futbol 7 de l’equipament 
municipal. A les 19.30h, 
tindrà lloc una taula ro-
dona a la sala de reunions 
de l’estadi, pensada per al 
públic adult, en la qual in-

tervindran Moratalla, un 
tècnic en prevenció de dro-
gues –l’acte també s’em-
marca dins el Pla Local 
sobre Drogues– i un altre 
d’esports. L’objectiu de la 
iniciativa és posar en comú 
diferents punts de vista i 
opinions per prevenir les 
conductes de risc i evitar 

el consum de drogues. La 
jornada també compta 
amb la col·laboració  del 
Departament de Salut de 
la Generalitat –que sub-
venciona l’esdeveniment– i 
d’altres entitats privades.
Les regidories de Salut i 
Esports ja van col·laborar 
l’any passat coincidint amb 

aquestes efemèrides amb 
l’organització de diverses 
sessions d’spinning a la 
plaça Lluís Companys i la 
inauguració d’uns itinera-
ris de salut pels diferents 
barris de la ciutat amb la 
finalitat de promoure una 
vida sana i la pràctica habi-
tual d’una activitat física.

DIES MUNDIALS DE LA SALUT I L’ACTIVITAT FÍSICA

Els actes organitzats l’any passat per celebrar les efemèrides van ser un èxit de participació i de públic

Sílvia Alquézar | Redacció

La iniciativa, que es farà a l’estadi de la Ferreria el 4 d’abril, constarà d’un taller i una taula rodona

L’IME i Salut fan una jornada per 
enganxar els més petits a l’esport

El president de l’Àrea de Po-
lítica Territorial i de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure 
(IME),  Juan Parra (PSC), ha 
demanat al secretari general 
d’Esports de la Generalitat, 
Ivan Tibau, una reunió per 
parlar de diferents aspectes 
relacionats amb l’esport a 
la ciutat. La trobada va te-
nir lloc el 24 de març en el 
marc de la presa de contacte 
entre el representant del go-
vern català amb els respon-
sables del consells esportius 
i els regidors d’esports. Pa-
rra va aprofitar l’avinentesa 
per explicar a Tibau el 
projecte d’adequació dels 
terrenys que envolten el pa-
velló Miquel Poblet. Segons 
l’avantprojecte municipal, 
l’Ajuntament té previst cons-
truir un pavelló funcional 
amb un màxim de tres línies 

de graderies i diverses pistes 
exteriors i polivalents, una 
de les quals es destinaria 
també a l’ús dels ciutadans. 
“És un projecte funcional 
i assumible”, ha indicat 
l’edil montcadenc, qui con-
fia poder rebre una resposta 
positiva de la Generalitat i la 
Diputació en matèria econò-
mica per poder incloure els 
futurs equipaments al pres-
supost del 2012. 

Gestions per adequar 
l’entorn del pavelló

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Sílvia Alquézar | Redacció

Parra i Tibau durant la reunió

L’AMPA de l’escola Sagrat 
Cor ha creat aquest curs 
l’associació esportiva, que 
neix amb la idea de fomen-
tar la pràctica de l’esport 
entre els alumnes del centre. 
L’entitat també estrena logo-
tip i mascota, una granota 
esportista dissenyada per un 
alumne de l’escola, que va 
guanyar el concurs convocat 
amb aquest objectiu.
Un total de 82 infants practi-
quen algunes de les diverses 
activitats extraescolars que 
organitza l’AE Sagrat Cor. 
Així, el col·legi ofereix la pos-
sibilitat de fer psicomotricitat 
per als alumnes de P-3 a P-5, 
multiesport per a nens i ne-
nes de primer i segon –han 

sortit dos grups–, esports 
d’equip per a alumnes de ter-
cer a sisè –hi ha 2 conjunts de 
futbol i 2 d’handbol–, karate 
per a totes les edats a par-

tir de P-4 i patinatge, l’altra 
gran novetat d’aquest curs 
que ha tingut una excel·lent 
acollida. Els equips partici-
pen a la lligueta que promou 

el Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM). 
L’escola disposa de 8 moni-
tors i una coordinadora de 
l’oferta extraescolar.

ESPORT ESCOLAR

Sílvia Alquézar | Redacció

L’entitat estrena logotip i mascota, una granota dissenyada per un alumne del mateix centre

L’AMPA del Sagrat Cor ha creat 
l’associació esportiva aquest curs

Jugadors de l’equip de futbol sala aleví de l’escola Sagrat Cor, amb els seus entrenadors
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> Primeres victòries del CC Montcada
La secció de BTT del Club Ciclista Montcada ha començat amb 

bon peu la temporada. El cadet Marc Abellán va acabar en 

tercera posició a l’Open Tactic Girona, disputat el 20 de març. 

D’altra banda, el dia 13 diversos ciclistes de l’entitat local van 

iniciar la participació a la Copa Catalana amb una prova dispu-

tada a Banyoles en un circuit molt enfangat. Marc Abellán va ser 

l’onzè, mentre que Jordi Ruiz va acabar el 20è en Màster 40 i 

Miki Rubio va entrar el 57 en elit | SA

> Nous triomfs en gimnàstica rítmica
El Club de Gimnàstica de La Unió de Mas Rampinyo va guanyar 

4 medalles al Campionat Comarcal de gimnàstica rítmica en la 

modalitat de conjunts, disputat a Cerdanyola el 20 de març. En 

iniciació, Montcada va aconseguir una medalla d’or en la cate-

goria prebenjamí, el guardó de bronze en benjamí i l’argent en 

aleví. Pel que fa a les noies de promoció, La Unió va quedar en 

primera posició en cadet. A la foto, l’equip local que va competir 

a Cerdanyola | SA

> Millores a la pista coberta del centre 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) està duent a terme 

la renovació dels seients de la pista coberta de la Zona Esportiva 

Centre, que es troben en mal estat. L’Ajuntament està instal·lant 

el mateix model que hi ha a l’estadi de la Ferreria i al camp de 

futbol de Can Sant Joan. Els treballs es complementaran amb la 

renovació del paviment, que es farà als mesos d’estiu coincidint 

amb el període en què no hi ha activitat esportiva | SA  
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311a quinzena | Abril 2011 Esports

Els tres clubs de bàsquet 
de la ciutat –CB Montca-
da, AE Elvira-La Salle i 
CEB Can Sant Joan– han 
iniciat converses per parlar 
d’una possible unificació 
que desembocaria en la 
creació d’una sola entitat. 
Els representants dels tres 
clubs, juntament amb el re-
gidor d’Esports, Juan Parra 
(PSC), han mantingut ja 
dues reunions per acostar 
posicionaments i veure la 
viabilitat de la proposta 
que, hores d’ara, encara es 

troba en fase embrionària. 
Les parts implicades han 
acordat tenir una altra tro-
bada abans del parèntesi 
de Setmana Santa, amb 
l’objectiu que els clubs 
presentin les primeres pro-
postes i elements que con-
siderarien importants per 
arribar a la fusió de les tres 
entitats.

Unificacions anteriors. Se-
gons Parra, hi ha bona 
predisposició per part dels 
clubs de bàsquet. “Es par-
teix de la idea que sem-

pre és positiu sumar esfo-
rços”, ha indicat l’edil, qui 
es mostra esperançat amb 
la possible unificació que, 
tot i que és massa d’hora 
per saber si serà una reali-
tat, Parra ha avançat que 
cara la temporada vinent 
ja hi podrien haver alguns 
acords de col·laboració en-
tre les tres entitats. Montca-
da ja ha viscut altres unifi-
cacions de clubs en altres 
esports com el futbol i els 
escacs, totes dues “expe-
riències molts positives”,
diu Parra.

Els tres clubs locals obren la 
porta a una possible unificació

BÀSQUET

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip aleví de l’FS Mau-
sa continua situat a la zona 
mitjana de la taula de la 
Divisió d’Honor, la màxi-
ma categoria. Els montca-
dencs es troben a la vuite-
na posició amb 27 punts, 
lluny dels llocs de descens 
i també de les possibili-
tats d’acabar campions 
del grup. Els nois estan 
fent una bona temporada, 

tenint en compte que ju-
guen contra els rivals més 
complicats de Catalunya. 
Al darrer partit disputat 
a casa, el conjunt aleví va 
perdre contra La Unión 
Santa Coloma –el setè 
classificat– per 3 a 7. Una 
setmana abans, l’equip del 
Mausa va guanyar a la 
pista del Sagarra –el quart 
per la cua de la classifica-
ció– per un 1 a 4.

L’aleví es troba a la 
part mitja de la taula

FUTBOL SALA. FS MAUSA

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’aleví del Mausa està jugant a la Divisió d’Honor, la màxima categoria

El juvenil se situa primer en 
superar el rival més immediat

L’equip juvenil de l’EF 
Montcada ha fet un pas 
de gegant en l’objectiu 
d’aconseguir l’ascens a 
Primera Divisió. Els nois 
de Manolo Jiménez van 
obtenir un triomf molt im-
portant i treballat davant 
de la Penya Barcelonista 
de Sant Celoni, el seu rival 
més immediat, per 2-1 en el 
matx disputat a l’estadi de 
la Ferreria el 19 de març. 
El partit va ser vibrant i 
no es va decidir fins a la 
segona part, amb un gol 
a la contra. A la jornada 
següent, els montcadencs 
van superar el Parets per 
2-6 en un matx fluix de 
l’Escola davant d’un rival 
feble que va posar moltes 
ganes. El juvenil va jugar 
a mig gas, sabent de la 
seva superioritat, tot i que 
l’excés de confiança im-

possibilités  desenvolupar 
el seu joc habitual. 
“Hem superat el Sant 
Celoni, però no hem de 
baixar la guàrdia per-
què una ensopegada da-
vant un rival de la part 
baixa ens pot deixar sen-
se l’ascens”, ha recordat 
el tècnic, qui ha demanat 

a la plantilla màxima con-
centració fins al final de la 
temporada.
El juvenil és el primer 
classificat del Grup 25 de 
Segona Divisió amb 43 
punts, a 3 de diferència 
del Sant Celoni. Ambdós 
equips tenen un matx 
ajornat.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

La plantilla va vèncer la PB Sant Celoni per 2-1 en un matx vibrant fins al final 

L’equip juvenil del CD 
Montcada segueix immers 
en la lluita per l’ascens a 
Preferent. El conjunt verd 
es troba a la tercera posició 
del Grup Setè de Primera 
Divisió, amb 52 punts, a 
un de diferència del segon, 
el Parets, i a dos del líder, el 
Mollet. Cal tenir en compte 
que els montcadencs tenen 
un partit menys perquè es 

va ajornar el matx contra 
l’At. Vallès a casa el dia 12 
a causa de la pluja. A les 
dues últimes jornades, els 
verds van guanyar al camp 
del Granollers per 3-4 i, a 
l’estadi de la Ferreria, van 
vèncer per 4 a 1 el Saba-
dell Nord. D’altra banda, 
l’equip local també ha 
disputat un parell de par-
tits amistosos contra dos 
equips juvenils del Japó.

El CD Montcada està 
a dos punts del líder

FUTBOL JUVENIL

Sílvia Alquézar | Redacció

El CD Montcada no perd pistonada en el seu objectiu de pujar a Preferent

El  planter de La Salle 
–cadets, infantils, alevins 
i alguns petits de l’Escola– 
va assistir el 27 de març al 
partit de la Lliga de Cam-
pions entre el FC Barcelo-
na i el Veszprem. Els nois i 
noies del club montcadenc 
van gaudir d’un gran par-
tit d’handbol de primer 
nivell que va acabar amb 
la victòria blaugrana. Al 

matí del mateix diumen-
ge, el conjunt aleví femení 
va participar a la sego-
na edició de la Diada de 
l’Handbol Femení Català, 
que es va disputar al pave-
lló de Sant Joan Despí i va 
ser un èxit de participació. 
D’altra banda, el club or-
ganitza un nou campus de 
Setmana Santa, la inscrip-
ció del qual acaba el 15 
d’abril.

El planter gaudeix 
amb la ‘Champions’

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

Algunes noies del planter es van fer una foto amb el blaugrana Iker Romero  

Una jugada del partit entre l’Escola i el Sant Celoni, que va ser molt disputat
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Els representants dels tres clubs i el regidor d’Esports, Juan Parra, durant la segona trobada per parlar de la unificació
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