
2a quinzena | Març 2012Notícies

ENTREVISTA

“Volem que el màxim de la ciutadania faci 
esport com a part d’una vida saludable”
Marc Rodríguez (PSC), el nou regidor d’Esports i president de l’IME d’aquest mandat, té l’objectiu de mantenir en forma l’esport montcadenc
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Marc Rodríguez –el regidor més 
de jove de l’Ajuntament, amb 25 
anys– és el president de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure 
(IME). Llicenciat en Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport per 
l’INEF ha estat, des de petit, 
vinculat a diversos clubs montca-
dencs practicant diferents esports 
i aconseguint alguns guardons a 
nivell internacional. Ara, però, el 
seu repte és mantenir en forma 
l’esport local.

Quina és la salut de l’esport 
montcadenc? 
L’esport local viu un moment dolç. 
Els nostres esportistes estan aconse-
guint bons resultats a nivell indivi-
dual i col·lectiu en diferents esports 
i disciplines. Som una ciutat amb 
nombroses persones que practi-
quen esport i el que hem d’intentar 
és mantenir i, si pot ser, augmentar-
ne la xifra. Volem que el màxim de 
la ciutadania faci esport com a part 
d’una vida saludable.
A banda d’aquest objectiu, 
quins altres reptes té durant 
aquest mandat?
Continuarem donant suport a les 
entitats en tot allò que estigui al 
nostre abast i fomentarem la pràc-nostre abast i fomentarem la pràcnostre abast i fomentarem la pràc
tica esportiva entre els més petits, 
sobretot a nivell escolar. Un altre 
dels nostres grans reptes és mante-

nir les instal·lacions en les millors 
condicions possibles i, si fos pos-
sible, tractar de donar algun espai 
més per a la pràctica esportiva ja 
sigui tant per a l’ús de les entitats 
com per a la ciutadania.
Una de les obres pendents 
de mandats anteriors és 
l’adequació dels voltants del 
pavelló. Hi ha previsió de dur 
a terme alguna actuació?
Tot i l’actual crisi, estem valorant 
diferents possibilitats i fórmules 
per poder fer ús d’aquest espai. 

És complicat pel moment que es-
tem vivint, però és molt possible  
que al llarg d’aquest mandat acon-
seguim fer alguna acció que canviï 
el voltant del pavelló.
Hi ha algun projecte per cobrir 
la pista d’algun col·legi que 
hagi quedat pendent? 
Som conscients que hi ha escoles 
que no tenen una pista exterior co-
berta, però amb l’actual conjuntu-
ra econòmica no podem fer actua-ra econòmica no podem fer actuara econòmica no podem fer actua
cions d’aquest tipus. En tot cas, si 
veiéssim que hi ha alguna possibili-

tat, parlaríem amb el departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
perquè ens doni suport ja que, 
sense aquesta ajuda externa, seria 
inviable en aquests moments.
La Regidoria s’ha plantejat la 
possibilitat d’obrir els centres 
escolars perquè els ciutadans 
puguin practicar esport en les 
seves instal·lacions? 
Encara que això és una activitat 
més lúdica que esportiva, l’estem 
valorant amb altres regidories per 
unificar esforços i així poder dur 
a terme aquest projecte. Crec que 
això és un tema a resoldre durant 
aquest mandat perquè els infants 
necessiten un espai on jugar, sobre-
tot a l’estiu.
En anteriors mandats es va 
parlar de la creació d’una fun-
dació per a l’esport local. Pen-
sa recuperar aquest projecte o 
bé en té altres propostes?
En l’actualitat no valorem fer in-
tervencions d’aquest tipus perquè 
això comportaria una despesa ini-
cial, que seria impossible d’assumir 
en aquesta conjuntura.
L’Ajuntament pot continuar 
col·laborant econòmicament 
amb les entitats com ho està 
fent ara?  
Malauradament, tots, entitats i 
ajuntaments, hem sofert retallades 
importants. La nostra aportació 
s’ha vist reduïda en proporció a 

aquestes retallades, però el que 
tractem és de donar una altra 
mena de suport, per exemple, a 
nivell logístic per compensar la pe-
tita pèrdua que han pogut tenir de 
l’any passat a l’actual.

Al 2011 es va recuperar la festa 
de l’esport. Vol que es consoli-
di aquest esdeveniment com 
la manera de reconèixer els 
mèrits de l’esport local? 
Si així ho volen les entitats, ho 
farem. Creiem que és necessari 
homenatjar l’esforç voluntari i al-
truista dels nostres esportistes i de 
les entitats que s’hi dediquen. La 
festa també és una manera que 
tothom pugui conèixer el que fan 
els altres. 

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

“Malgrat la crisi, 
continuarem donant 
suport a les entitats
en tot allò que estigui 
al nostre abast”

“És molt possible que
en aquest mandat fem 
alguna actuació als 
voltants del pavelló”

Marc Rodríguez al seu despatx a l’IME, ubicat a les instal·lacions de Montcada Aqua
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El CD Montcada respira més 
tranquil després d’haver sumat 7 
punts en les últimes tres jornades, 
que l’han permès allunyar-mès allunyarmès allunyar se de 
la zona perillosa al Grup Primer 
de Primera Catalana, situant-imera Catalana, situantimera Catalana, situant se 
a l’onzena posició amb 30 punts. 
Després de donar la sorpresa da-Després de donar la sorpresa daDesprés de donar la sorpresa da
vant del Mollet –el líder– a domi-vant del Mollet –el líder– a domivant del Mollet –el líder– a domi
cili, els verds van vèncer el San 
Lorenzo, un rival directe, per 1-0 
a l’estadi de la Ferreria, i van em-ia, i van emia, i van em
patar a 3 gols en la seva visita al 
camp del Júnior, el cuer. D’altra 
banda, la directiva verda convoca 
el 16 de març una assemblea infor-el 16 de març una assemblea inforel 16 de març una assemblea infor

mativa per als socis a l’estadi de la 
Ferreria a partir de les 20.30h. Per 

assistir-assistirassistirhi, és imprescindible tenir -
el carnet de la temporada actual.

L’EF Montcada, tercera amb 48 
punts al Grup Segon de Prime-
ra Divisió, es va retrobar amb 
la victòria contra el San Cristó-
bal (6-4), tot i que el seu joc no 
va convèncer el tècnic, Antonio 
Moya, qui va lamentar les erra-Moya, qui va lamentar les erraMoya, qui va lamentar les erra
des en defensa. A la jornada an-
terior, l’Escola va perdre amb el 
Llerona, quart amb 46, per 7-Llerona, quart amb 46, per 7Llerona, quart amb 46, per 70, 
amb sis tants d’Anna Monet | SA

Esports
laveu.cat/esports
EsportsEspor

BALL ESPORTIU
El pavelló Miquel Poblet va 

acollir l’11 de març el Segon 

Trofeu Vila de Montcada

NATACIÓ INFANTIL
La nedadora local Marina Castro, 

del CN Sant Andreu, es queda a un 

pas del podi al Campionat estatal 

PÀG. 28 PÀG. 30

La UE Sant Joan ha posat la 
directa cap a l’ascens a Segona 
Catalana. Els homes de José 
Manuel Martín ‘Pinti’ són més 
líders al Grup Sisè de Tercera, 
amb 7 punts d’avantatge res-
pecte el segon classificat, l’EF 
Barberà. Els montcadencs han 
guanyat els dos últims partits 
disputats, contra el Cerdanyola 
per 5-1 i davant del Santa Ma-

ría, l’altre conjunt montcadenc 
de la categoria, per 0-3. Els de 
Can Sant Joan van imposar la 
seva superioritat contra el con-
junt de Terra Nostra, que és 
el cuer. El matx, jugat el 3 de 
març, va aplegar molts aficio-
nats d’ambdós equips a l’estadi 
de la Ferreria.
El balanç dels dos entrenadors 
és molt diferent. El tècnic del 
Sant Joan està molt satisfet 

amb el rendiment de la plan-
tilla i els resultats: “Anem pel 
bon camí”.
Per la seva banda, l’entrenador 
del Santa María, José Luis Sán-
chez, lamenta que l’equip “tin-
gui tan poca sort de cara a 
porteria i cometi greus erra-
des en defensa”. Al darrer par-
tit, el Santa María va empatar 
a 4 al camp del Can Rull de 
Sabadell.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. TERCERA CATALANA

La Unió amplia l’avantatge 
respecte el segon classificat
La Unió va vèncer el Santa María per 0-3 en el derbi local jugat el 3 de març

El CD Montcada va aconseguir tres punts molt valuosos en vèncer el San Lorenzo per 1-0 a casa

FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada 
supera el San 
Cristóbal per 6-4

El futbol solidari

El CD Montcada i els comer-El CD Montcada i els comerEl CD Montcada i els comer
ciants de la campanya Xuta i 
Guanya van organitzar el 4 de 
març una jornada solidària per 
recaptar fons per a la família 
que se li va cremar el pis el 
passat 8 de febrer a La Ribera 
coincidint amb el partit entre 
els verds i el San Lorenzo. La 
iniciativa va tenir força èxit | SA
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El Sant Joan es va imposar amb claredat per 0-3 al Santa María en el derbi local jugat a l’estadi

Els verds han guanyat el Mollet (4-3) i el San Lorenzo (1-0) i han empatat amb el Júnior a 3 gols

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada s’allunya del descens 
en sumar 7 punts en tres jornades

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El femení de l’EF ha guanyat l’últim partit
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Una de les guardioles per recollir diners
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L’FS Montcada es va imposar al Bosco (3-0) en un matx sense complicacions per als locals

L’FS Montcada segueix impa-
rable aquesta temporada. Els 
homes de Jordi Rozas van vèn-
cer el Bosco Rocafort per 3-0 
al pavelló Miquel Poblet en el 
matx disputat el 3 de març. Els 
locals van dominar el partit des 
del principi, disposant de nom-
broses ocasions de gol que no 

es van materialitzar “per certa 
lentitud i alguns errors d’es-
tratègia”, va dir l’entrenador, 
qui es mostra optimista cara el 
possible ascens a la Segona Di-
visió Nacional.  “Crec que el 
grup està conjuntat i que hi 
ha una sintonia prou bona per 
aconseguir-ho”, ha manifestat 
Rozas. L’FS Montcada encapça-

la la classificació al Grup Primer 
de la Tercera Divisió Nacional, 
amb 52 punts i un partit ajor-
nat, el que havia de jugar l’11 de 
març a la pista del Palau Solità 
i Plegamans, que es va suspen-
dre perquè el rival no disposava 
de pista. Segons fonts del club 
montcadenc, el matx es podria 
jugar possiblement el dia 19. 

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISIÓ NACIONAL 

Un altre pas cap a l’ascens

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Valentine s’ha retrobat amb 
els resultats positius, després 
de sumar tres victòries conse-
cutives que l’han portat de nou 
entre el grup d’equips capda-
vanters al Grup C de la Lliga 
EBA. Els montcadencs, sota la 
direcció de Mateo Rubio, són 
a la cinquena posició amb 13 
triomfs i 9 derrotes, empatats 
amb la Seu d’Urgell.
El conjunt local va guanyar a 
la pista del Bàsquet Sabadell 
(57-62), a casa davant del Giro-
na per 80-72, a la pròrroga, i a 
Sitges, per 80-83. El tècnic s’ha 
mostrat content perquè l’equip 
ha recuperat la línia positiva, 
però no vol mirar més enllà que 
del pròxim partit davant del Co-
llblanc-Torrassa a casa, el 18 de 
març. “La lliga està molt igua-
lada i hem d’anar pas a pas”,
ha dit l’entrenador.

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine torna a la ratxa positiva 
de resultats amb tres noves victòries 
El conjunt de Mateo Rubio ha superat el Bàsquet Sabadell (57-62), el Girona (80-72) i el Sitges (80-83) 

El Valentine va guanyar el Girona al pavelló Miquel Poblet per 80 a 72 a la pròrroga davant un rival que arribava com segon del Grup C
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Alguns jugadors del Montcada i el Bosco escolten unes indicacions de l’àrbitre al matx del dia 3

ESCACS

La UE Montcada 
baixa fins a la 
cinquena posició

El primer equip de la UE Montca-
da va perdre per 6’5 a 3’5 contra el 
Barcelona Uga, un dels colíders de 
la Divisió d’Honor del Campionat 
de Catalunya. Els locals van tenir 
opcions d’empatar el matx al final, 
però es va fallar en dues partides 
en la segona meitat de la ronda. La 
derrota ha fet baixar posicions als 
montcadencs a la taula, que ara 
són al cinquè lloc. Per la seva ban-
da, l’equip B va guanyar l’Espiga 
per 5’5 a 2’5 i es manté setè.

Sílvia Alquézar | Redacció

La UE Montcada B va perdre contra l’Espiga

La Salle va aconseguir un punt 
valuós el 10 de març al pavelló 
Miquel Poblet després d’empatar 
a 28 gols contra el Granollers, un 
dels equips punters del Grup C 
de la Primera Estatal. A banda 
de donar un altre pas en l’objectiu 
d’aconseguir la permanència, el 
tècnic montcadenc, Pablo Ca-
marero, va destacar la lluita de 

l’equip. “Hem tornat a treure el 
caràcter i s’ha millorat la dinà-
mica de partits anteriors”, va 
dir l’entrenador, qui confia que, 
si la plantilla segueix amb aquest 
esperit, La Salle podrà mantenir-
se a Primera en la seva primera 
temporada a la categoria. A la 
jornada anterior, els locals van 
perdre contra el Sant Martí 
Adrianenc per 36 a 31.

Els lasal·lians són els desens del Grup C amb 17 punts

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL MASCULÍ. PRIMERA ESTATAL

La Salle empata amb el 
Granollers a 28 gols

La Salle va empatar a 28 gols davant del Granollers, un dels rivals complicats a Primera Estatal

HANDBOL FEMENÍ

La Salle Iste 
s’imposa al cuer

El que havia de ser un partit fàcil 
davant del cuer es va complicar 
una mica per un excés de con-
fiança de les jugadores i falta de 
concentració. Així ho va valorar 
l’entrenadora de La Salle Iste, Es-
peranza Hoyos, després de la vic-
tòria contra el Santpedor, per 21 a 
16. “Vam anar per davant en el 
marcador, però podríem haver 
guanyat de més cinc gols”, va 
destacar Hoyos, qui també va sen-
yalar l’absència de jugadores claus 
com Simona, Sheila i Anna.

Laura Grau | Redacció
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La segona edició del Trofeu Vila 
de Montcada de balls esportiu, 
organitzat per l’Escola de dansa 
Eva Nieto, va ser tot un èxit de 
participació i de públic. El campio-
nat, que es va fer l’11 de març al 
pavelló Miquel Poblet, va comptar 
amb la inscripció de 310 parelles 
d’arreu de l’estat espanyol, que 
van demostrar les seves habilitats 
en les modalitats de ball estàndar 
i llatí.  Els participants locals van 
exhibir un gran nivell, destacant 
les primeres posicions de les pare-
lles formades per Rubén López i 

Mar Ferrer en juvenil llatí F i per 
Ester Marro i Wenceslao en sè-
nior I llatí B. 
El torneig també va tenir una gran 
acollida de públic, amb l’assistència 
d’unes 750 persones. 
D’altra banda, l’Escola Eva Nieto 
va organitzar coincidint amb el 
trofeu local la primera edició del 
Memorial Jordi Solà, professor de 
ball de l’entitat montcadenca que 
va morir ara fa un any en un ac-
cident aeri. Aquest certamen va 
comptar amb la participació de 
diverses parelles de gran quali-
tat a nivell internacional, estatal 

i català. “Estem molt contents 
perquè  tot va sortir molt bé, so-
bretot gràcies a la col·laboració 
de la gent de l’Escola”, ha dit la 
directora, Eva Nieto, qui ha asse-

gurat que l’any vinent es farà la 
tercera edició perquè “el Trofeu 
s’està convertint en un dels més 
importants, segons l’Associació 
Espanyola de Ball Esportiu”.

El torneig va aplegar més de 750 persones al pavelló  

Sílvia Alquézar | Redacció

BALL ESPORTIU

Gran èxit del Trofeu 
Vila de Montcada 
amb 310 parelles
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Una parella de les més de 300 que van participar al Segon Trofeu Vila de Montcada, al pavelló

CICLISME

La Volta passarà 
per Montcada 
el 25 de març

L’última etapa de la Volta a 
Catalunya, que es disputarà el 
pròxim 25 de març, passarà per 
Montcada i Reixac. La cursa, de 
120 quilòmetres, sortirà de Ba-
dalona a les 12h i, segons fonts 
de l’organització, l’arribada a la 
ciutat tindrà lloc entre les 12.30h 
i les 12.45h per la carretera de la 
Roca i el pont que uneix aquest 
vial amb l’avinguda de la Ribera, 
per on enfilaran els ciclistes per 
travessar el pont dels Germans 
i anar cap la plaça d’Espanya. 
Des d’allà, el pilot passarà pel 
carrer Beat Oriol per dirigir-se 
cap a la carretera de Ripollet. 
L’última etapa acabarà a Barce-
lona, després d’haver culminat 
l’alt del Tibidabo.

Sílvia Alquézar | Redacció
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> El Real Madrid guanya l’Espanyol al partit de 
veterans de futbol indoor al pavelló M. Poblet

L’equip de veterans del Real Madrid es va imposar a l’Espanyol per 5-8 al 
matx de futbol indoor disputat el 2 de març al pavelló Miquel Poblet. Els 
blancs es van endur la victòria gràcies a la seva major eficàcia en atac. Al 
descans, es va arribar amb un empat a tres gols després d’una primera 
meitat amb moltes alternatives al marcador. El partit va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, Maria Elena Pérez, i el regidor d’Esports, Marc 
Rodríguez, tots dos del PSC, que van lliurar una placa commemorativa 
a tots dos equips abans de l’inici del matx. Com a prèvia, es va jugar un 
matx entre equips de l’EF Montcada i l’FS Montcada. A la foto, les autori-
tats municipals amb els capitans i representants dels dos clubs | RJ 

El tàndem de ciclistes montcadencs s’ha proclamat campió de l’Andalucía Bike Race

CICLISME. BTT

Anna Villar i Pau Egeda obtenen 
el primer triomf de la temporada

Els ciclistes montcadencs de BTT 
Pablo Egeda i Anna Villar, de 
l’equip Tomàs Bellès-Cannondale, 
s’han proclamat campions a la 
cursa Andalucía Bike Race, dispu-
tada del 26 de febrer al 2 de març 
a Còrdova i Jaén. La prova cons-
tava d’una etapa pròleg de distàn-
cia curta i cinc etapes més de pur 
marató. 
El tàndem local va guanyar el 
pròleg i la primera etapa, a Còrdo-
va. A la segona, van quedar segons 
perquè van punxar una roda. A la 
tercera, també van ser els segons 
perquè van pagar l’esforç del dia 
anterior. “Ens estem preparant 

per arribar en forma a la prime-
ra prova del Cros Country, que 

comença l’11 de març a Banyo-
les”, han dit Egeda i Villar.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Anna Villar i Pablo Egeda durant un moment de la cursa a Andalusia
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L’equip va plantar cara però va perdre contra el Ramon Llull C per 57 a 62

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El líder atura la projecció 
ascendent del B. Montseny

El B. Montseny CEB Can 
Sant Joan va plantar cara 
al líder, el Ramon Llull 
C, però va acabar per- per per
dent per 57 a 62. Aquesta 
derrota atura la projecció 
ascendent de l’equip a la 
segona volta de la lliga. 
Una setmana abans, els 
montcadencs van obtenir 
una important victòria a la 

pista del Jesús Maria Sant 
Andreu per 39 a 50, en un 
matx de gran intensitat 
defensiva i molt treball 
en equip en què sempre 
va manar en l’electrònic. 
El sènior A del club de 
Can Sant Joan es troba a 
la desena posició al Grup 
Segon del Campionat de 
Catalunya territorial, amb 
8 triomfs i 12 derrotes.

Sènior femení. El conjunt 
local va perdre contra el 
Caldes per 40 a 47 en un 
matx molt igualat fins als 
darrers instants. Fins i tot, 
en alguns moments del 
partit, el Can Sant Joan va 
anar per davant en el mar- mar mar
cador. L’equip és penúltim 
al Grup Primer a Tercera 
Catalana, amb una vic-
tòria i 17 derrotes.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El sènior masculí A de 
l’Elvira-l’Elviral’Elvira La Salle es troba -
situat a la setena posició 
al Grup Cinquè del Cam-al Grup Cinquè del Camal Grup Cinquè del Cam
pionat de Catalunya terri-pionat de Catalunya terripionat de Catalunya terri
torial, amb 8 victòries i 9 
derrotes. Al darrer partit, 
jugat a casa, els montca-jugat a casa, els montcajugat a casa, els montca
dencs van superar el Santa 
Susanna, el desè classificat, 
per 71 a 66. Una setmana 
abans, l’Elvira A no va tenir 

cap opció davant del Sant 
Vicenç de Montalt, el líder 
destacat amb 17 triomfs i 
cap derrota. Els locals van 
perdre per un clar 95 a 53.

Sènior B. L’Elvira-iraira La Salle B -
també ocupa el setè lloc a la 
taula, però al Grup Segon 
del Campionat de Catalun-del Campionat de Catalundel Campionat de Catalun
ya. Els locals van vèncer el 
Safa Sant Andreu per 39 a 
74 i el Canyelles per 73 a 63.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

FUTBOL SALA. PRIMERA DIVISIÓ

L’AE Can Cuiàs s’ha con-
solidat entre els equips cap-
davanters al Grup Primer 
de la Primera Divisió Cata-de la Primera Divisió Catade la Primera Divisió Cata
lana. En el moment de tan-
car aquesta edició era quart 
amb 29 punts, tot i que el 
dia 15 era previst que es fes 
públic el recurs que va pre-
sentar contra el Pineda per 
alineació indeguda que, se-
gons fonts del club, fallaran 
a favor del Can Cuiàs i sig-a favor del Can Cuiàs i siga favor del Can Cuiàs i sig

nificarà la suma dels 3 punts 
en joc. A banda, el conjunt 
de Matías Ruiz té un matx 
ajornat, el del 10 de març a 
casa, a petició del club mont-
cadenc perquè no disposava 
de jugadors suficients a cau-
sa de les baixes de Rafa, Pe-
dro, Ramón i Carlos. “Tots 
tenen problemes al genoll 
i al turmell provocats pel 
tipus de superfície de la 
pista, que és molt dura i 
s’enganxa”, ha dit el tècnic.

El Can Cuiàs es fa lloc 
entre el grup de dalt

El Can Cuiàs podria situar-se al grup capdavanter amb clares opcions d’ascens

Sílvia Alquézar  | Redacció

Al partit de la primera volta, La Salle va perdre contra el Gavà al pavelló per 22-23
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HANDBOL. LA SALLE

Les veteranes es juguen 
el primer lloc a Gavà

Els locals es troben a un pas de ser els segons

L’equip de veteranes de La 
Salle té un matx important 
el 18 de març a Gavà, el lí-
der del Grup A de la Lliga 
Màsters empatat amb el 
conjunt montcadenc a 14 
punts. Al darrer enfronta-
ment que l’equip de Anto-
nio Muñoz va disputar es 
va imposar a La Roca per 
22 a 15. Pel que fa al con-
junt de veterans, La Salle 
no va tenir cap problema 
per desfer- desfer desfer se de l’OAR, el 

cuer amb cap punt, per 27 
a 19. El Màster masculí és 
segon del Grup B amb 13 
punts.

Sènior B. L’equip d’Óscar 
Sanfelipe va empatar 
a 23 gols a casa contra 
l’Agramunt. Els locals 
mantenen la línia ascen-
dent i els bons resultats, 
ja que es troben a la sisena 
posició amb 16 punts al 
Grup A de Tercera Cata-
lana. 

El sènior A supera el 
Santa Susanna (71-66) 
El conjunt B s’imposa al Safa Sant Andreu per 39-74

Els sènior A es troba a la zona mitja de la taula

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El sènior B masculí va empatar a 23 a Agramunt

El B. Montseny no va poder superar el líder, el Ramon Llull C, amb qui va acabar perdent per 57 a 62

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O

M
O

N
T

C
A

D
A

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O



30 2a quinzena | Març 2012Esports

KORFBAL

La nedadora local Mari-
na Castro, del CN Sant 
Andreu, ha obtingut uns 
excel·lents resultats al Cam-
pionat d’Espanya d’hivern 
infantil, disputat entre el 9 i 
l’11 de març a Palma de Ma-
llorca.  La montcadenca va 
quedar en cinquena posició 
a la prova dels 200 metres 
lliures, a tan sols 11 centèsi-
mes del podi. Als 800 metres 
lliures, Castro va ser la no-
vena –baixant la mínima de 
la federació en 46 segons–, 
mentre que als 400 lliures 
i als 400 estils va finalitzar 
la vuitena. En els relleus, 
el seu club va ser el quart. 

“Estic molt motivada per 
continuar treballant així i 
aconseguir algun podi a la 
Copa Catalana o campio-
nats d’estiu”, ha dit Castro, 
qui afirma que ha afrontat 

aquest últim torneig amb 
molta il·lusió. A l’estatal, la 
nedadora ha estat una de 
les millors de Catalunya, 
quedant en algunes proves 
entre les tres primeres.

El Viver té aquest curs prop de 
200 infants a les extraescolars

ESPORT ESCOLAR

El centre ofereix enguany com a novetat classes de gimnàstica esportiva, que han tingut una gran acollida

L’escola El Viver de Can 
Sant Joan ha experimentat 
aquest curs un increment 
important del nombre 
d’inscrits a les activitats ex-
traescolars, un fet que tam-
bé s’ha produït a d’altres 
centres de la ciutat. Juan 
José Rodán, que s’estrena 
enguany en el càrrec de 
coordinador de la progra-
mació, creu que l’augment 
està relacionat amb l’actual 
conjuntura econòmica. 
“Les nostres propostes són 
més barates i la qualitat 
també és bona perquè 
tenim monitors i entrena-
dors preparats”, ha indicat 
Rodán, qui ha recordat que 
l’objectiu més important 
de les extraescolars és que 
“els infants aprenguin el 
màxim i es diverteixin”.

Les activitats. El Viver té 
aquest curs dos equips de 
bàsquet i dos de futbol 
sala entre les categories 
benjamí i aleví. També 
es fa karate, multiesport, 
iniciació esportiva, psico-

motricitat, dansa, piscina 
i gimnàstica esportiva, la 
gran novetat d’enguany 
que ha tingut una gran 
acollida amb tres grups de 
10 alumnes. “Aprenen a 
fer la vertical, el colom, 

salten aparells i fan figu-
res als matalassos”, expli-
ca el coordinador, qui s’ha 
mostrat content perquè a 
les extraescolars hi ha molt 
bon ambient i tot està fun-
cionant correctament.

Sílvia Alquézar | Redacció

Marina Castro, a un pas del podi a l’estatal 
NATACIÓ

La nedadora infantil va quedar en cinquè lloc a la prova dels 200 metres lliures a 11 centèsimes del bronze

La nedadora Marina Castro ha fet un gran paper al Campionat d’Espanya
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L’EN Montcada ha obtingut 
uns grans resultats a la ter-
cera jornada del Campio-
nat Comarcal, disputada 
a Cerdanyola. El club local 
va aconseguir 14 classifi-
cacions entre els tres pri-
mers arribats. Cal destacar 
les primeres posicions del 
prebenjamí Martín Toldos 
als 25 metres papallona i 
lliures, de l’aleví Claudia Ga-
rrote als 50 papallona i de 
les cadets Eva Coy i Mireia 
Prats a la prova dels 100 
metres papallona i lliures, 
respectivament. La quarta 
jornada serà el 24 de març 
a Barberà | SA 

Els comarcals

L’escola El Viver de Can Sant Joan té aquest curs un equip de bàsquet benjamí i un altre aleví

KORFBAL

Bona resposta al torneig 
del Miró jugat a l’Elvira
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L’AE Montserrat Miró va 
organitzar el 3 de març 
una jornada de korfbal a 
l’escola Elvira Cuyàs, que 
va comptar amb la partici-
pació de més d’un centenar 
de jugadors de diferents 
ciutats com Badia, Terras-
sa, Badalona i Vilanova, 
entre d’altres. La trobada 
va aplegar una trentena de 
jugadors d’entre 6 i 16 anys 
de l’entitat local. La jornada es va fer a l’Elvira Cuyàs

A la trobada, el dia 3, va participar un centenar de jugadors

Sílvia Alquézar | Redacció
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> El Lee Young fa 3 podis a l’Universitari
El Club Lee Young Mont-
cada ha aconseguit 
bons resultats al Campi-
onat de Catalunya Uni-
versitari de taekwondo, 
disputat a la Universitat 
Politècnica de Catalu-
nya. En femení, Vanesa 
León va guanyar la me-
dalla d’or i Jénnifer Álva-
rez, la plata. En masculí, 
Miguel Ángel Luján també va pujar al més alt del podi. A la foto, 
els medallistes amb el director del club, José Santiago | SA 
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> Plata del Shi-kan a l’Universitari
David Bermejo, del 
Club Shi-Kan Montca-
da, va guanyar la me-
dalla de plata al Cam-
pionat de Catalunya 
Universitari de karate, 
disputat el 25 de fe-
brer a la Universitat de 
Barcelona. El montca-
denc, que va competir 
a la categoria de més 
de 84 quilos, va empatar a la final amb el seu rival, que final-
ment es va endur el triomf per decisió dels jutges. A la foto, 
Bermejo durant un dels combats | SA
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BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

L’infantil és quart en 
vèncer el Sant Gervasi
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L’equip infantil femení del 
Club Escola de Bàsquet 
Can Sant Joan s’ha col·locat 
a la quarta posició al Grup 
Primer del Nivell B-2, des-
prés de guanyar el Sant 
Gervasi per 40 a 32. A la 
jornada anterior, el conjunt 
local va perdre en la seva 
visita a la pista de l’Arenys 
Bàsquet per 43 a 41. L’equip infantil és el quart classificat

Les montcadenques es van imposar per 40 a 32

Sílvia Alquézar | Redacció
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FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

L’aleví B està a la zona còmoda

L’aleví B està fent un bon 
paper aquesta temporada, 
ja que es troba al sisè lloc 
al Grup Quart de Segona 
Divisió, amb 20 punts. 
Malgrat això, l’equip va 
perdre el darrer partit con-
tra el Montornès, el vuitè 
amb 15 punts, per 4-6.
D’altra banda, tres juga-
dors locals –el porter ale-
ví David Villanueva i els 
benjamins Álex Andrés 
i Javier Cuenca– partici-

paran amb Catalunya al 
Campionat d’Espanya que 

tindrà lloc a Ceuta entre el 
31 de març i el 4 d’abril.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Tres jugadors del club, seleccionats amb Catalunya per al Campionat d’Espanya

Un dels jugadors de l’aleví B controla una pilota davant un rival del Montornès
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L’equip juvenil del CD 
Montcada va aconseguir 
un triomf molt important 
el passat 3 de març en 
guanyar el Badalona, un 
rival directe en la lluita per 
la permanència, per 1-0
amb gol d’Antonio. Els lo-
cals van fer un partit molt 
seriós conscients que era 
vital sumar els tres punts 

en joc per mantenir viva 
l’esperança de la salvació. 
A la jornada següent, el 
Montcada es va desplaçar 
al camp de l’Europa, on 
va caure derrotat per 4-2
davant el quart classificat, 
amb 33 punts. Els verds 
són a l’onzè lloc amb 23, 
empatats amb el Bisbalenc 
i el Parets  | SA 

Un triomf important
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El benjamí D és a l’onzena posició

L’equip benjamí D de l’EF 
Montcada va empatar a 
zero gols a casa davant del 
Bonaire D, l’antepenúltim 
del Grup 32 de la Tercera 
Divisió amb 11 punts, en 
el matx disputat el passat 
11 de març al camp mu-
nicipal de Can Sant Joan. 
Els montcadencs es troben 
a l’onzena posició amb 17 
punts. Una jornada abans, 
el benjamí D va aconse-
guir un triomf molt im-
protant en vèncer al camp 
del Castellar, el desè de la 
classificació amb 19 punts, 
per 2 gols a 6. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt local va aconseguir una meritòria victòria al camp del Castellar, el desè classificat, per un clar 2-6
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La Salle, a la III diada femenina

La Salle participarà a la 
tercera edició de la Diada 
de l’Handbol femení, que 
es farà a Sant Quirze el dia 
18. El club hi prendrà part 
amb un equip aleví i un al-
tre benjamí. D’altra banda, 
dues jugadores de l’infantil 
–Neus Ureña i Sharon Acos-
ta– han estat convocades a 
l’entrenament del Centre de 
Tecnificació. Un dels tècnics 
és Pere Arbona, director es-
portiu de La Salle.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

Els equips femenins del planter són els protagonistes a la Diada del dia 18
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Els verds vencen el Badalona, un rival directe, per 1-0

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El júnior es consolida al 
segon lloc al Nivell C

El conjunt júnior de 
l’Elvira-La Salle es man-
té ferm en la seva lluita 
per quedar entre els pri-
mers classificats al Grup 
Segon al Nivell C. Els 
montcadencs van apallis-
sar el Lliçà de Vall per 
un contundent 111 a 55 i, 
a la jornada anterior, van 
superar el Mollet C per 
42 a 49. L’equip es troba 
situat a la segona posició 
amb 15 victòries i 5 de-
rrotes | SA El júnior està fent una gran temporada

L’equip infantil del Valen-
tine va perdre contra el 
Vilatorta per 47 a 54, però 
va millorar molt el seu joc i 
va reduir les diferències res-
pecte la primera fase de la 
temporada, en què va cau-
re derrotat per 85 a 58. Al 
darrer partit fora de casa, 
l’infantil va ensopegar a Ar-
gentona per només 2 punts 
(52-50). El conjunt es troba 
a la vuitena posició al Grup 
Tercer del Nivell B-2 amb 2 
triomfs i 5 derrotes.

L’infantil, millor a la segona fase

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. VALENTINE

Els locals van perdre amb el Vilatorta per 47 a 54, però la diferència s’ha reduït

Els jugadors de l’infantil del Valentine escolten el seu tècnic en un temps mort
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El conjunt de Mas Rampinyo va superar el Lliçà per 111-55
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El juvenil del CD Montcada va obtenir un triomf important contra el Badalona

El benjamí D de l’EF Montcada va empatar a zero contra el Bonaire D al matx disputat al camp de Can Sant Joan

Dues jugadores infantils són convocades a l’entrenament del Centre de Tecnificació

Paula Molina, 
quarta al català

ATLETISME

La infantil Paula Molina, de 
la Joventut Atlètica Montca-
da, va acabar en quarta posi-
ció a la prova dels 2.000 me-
tres llisos al Campionat de 
Catalunya en pista coberta. 
La també infantil Edith Sal-
vador va ser la sisena als 60 
metres tanques. Pel que fa a 
la categoria cadet, Yeli Sag-
na va entrar el cinquè a la 
cursa del 600 metres llisos. 
El seu company Joan Riera, 
millor esportista local 2011, 
va ser setè a les semifinals a 
la mateixa prova.

Sílvia Alquézar | Redacció


