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FUTBOL
El CD Montcada necessit
sumar només un punt en do
partits per seguir a Primer

JOCS ESCOLARS
La festa cloenda va ser un èxit 
de participació amb mig miler 
de participants a Mas Duran 
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La Salle ha fet realitat el somni de 
l’ascens a Primera Estatal. Els ho-
mes dirigits per Dídac de la Torre 
han protagonitzat una temporada 
excel·lent que ha culminat amb 
la consecució d’un objectiu que 
no s’havia aconseguit mai en la 
història del club. L’equip montca-història del club. L’equip montcahistòria del club. L’equip montca
denc jugarà la temporada vinent 
a Primera després d’haver acabat 
en primera posició a la fase de re-
pesca disputada a Gijón entre el 
20 i el 22 de maig. 
Al primer partit, els lasalians 
van empatar a 26 contra el Co-
vadonga, els amfitrions, tot i 
dominar des del principi. A la 
jornada següent, La Salle va fer 
els deures i va superar el Ciudad 
Real B per 27 a 31 en un gran 
partit dels montcadencs, que 
van controlar el rival en tots els 
aspectes. L’equip va tornar cap a 
Montcada diumenge a primera 
hora del matí, ja que no havia 
de jugar més. Al darrer partit 
del play-off, el Covadonga, que 
necessitava un triomf superior 
a 4 gols per aconseguir l’ascens, 
va guanyar l’equip manxec per 
30 a 26. Un aficionat de La Salle 
que es va quedar a Astúries va 
ser qui va comunicar a la planti-
lla via Facebook que ja era equip 
de Primera. “És un premi a una 
campanya magnífica; hem tre-
ballat molt, però hem rebut la 
millor de les recompenses”, ex-
plicava l’entrenador, Dídac de la 
Torre, molt emocionat per la con-

firmació de l’ascens. Per la seva 
banda, el president de La Salle, 
Josep Maresma, comentava que 
era un dia històric perquè mai 
s’havia aconseguit pujar a aques-
ta categoria. “Estic molt feliç i 
emocionat perquè és el club de 
la meva vida, el porto al cor”.
Respecte a la plantilla, el directiu 
ha destacat sobretot la seva qua-ha destacat sobretot la seva quaha destacat sobretot la seva qua
litat humana i el fet de jugar al 
club des de petits. “Ens omple 
d’orgull que un equip amb 
gent la casa hagi arribat fins 
aquí; és un grup molt unit”, ha 
indicat Maresma, qui considera 

que la temporada està sent mag-que la temporada està sent magque la temporada està sent mag
nífica en línies generals per a tots 
els equips de l’entitat. La Salle va 
celebrar l’ascens a Primera amb 
una festa a un restaurant de la 
localitat el dia 22 al vespre. 

Sènior B. El conjunt que dirigeix 
Pere Arbona ha guanyat el pri-
mer assalt dels quarts de final per 
pujar a Segona Catalana. La Sa-pujar a Segona Catalana. La Sapujar a Segona Catalana. La Sa
lle va vèncer el Cardedeu per 26 
a 24. El matx es va jugar el dia 
21 al pavelló Miquel Poblet i la 
tornada tindrà lloc el 29 de maig 
al Vallès Oriental. 

S. Alquézar/L. Maldonado | Redacció

HANDBOL MASCULÍ

La Salle ja és equip de Primera
L’equip fa realitat el somni de l’ascens a Estatal després de quedar primer a la fase de repesca jugada a Gijón entre el 20 i el 22 de maig 

Aquesta és la plantilla de La Salle Montcada que ha fet història amb la consecució de l’ascens a Primera Estatal després de quedar en primera posició a la fase de repesca jugada a Gijón

La Salle Iste jugarà les semifinals de la Copa

La Salle Iste s’ha plantat a les 

semifinals de la Copa Federació 

després de vèncer el Canovelles 

als quarts de final per 17 a 28. 

L’equip es veurà les cares amb el 

guanyador del partit entre l’OAR 

Gràcia i el Tarragona. El matx 

contra el Canovelles ha permés 

superar una ferida oberta l’any 

passat, ja que va ser contra l’únic 

equip amb què les montcaden-

ques van perdre a la lliga. D’altra 

banda, l’equip de veteranes s’ha 

classificat per a la final de la Lli-

ga Catalana després d’eliminar al 

Granollers en semifinals. Al matx 

de tornada, jugat a la capital del 

Vallès Oriental, el conjunt lasalià 

va vèncer per 18 a 21 i, al partit 

d’anada, disputat a Montcada, el 

resultat va ser d’empat a 19. La 

gran final tindrà lloc el primer cap 

de setmana de juny a El Vendrell 

amb el Castelldefels, l’únic bloc 

que ha guanyat La Salle aquesta 

temporada | LM
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El CD Montcada és a només 2 punts 
de la salvació a Primera Catalana
Els verds jugaran el dia 28 (17h) al camp del San Cristóbal i acomiadaran la temporada a casa contra el Can Fatjó

Després de la convincent vic-
tòria a casa contra el Guíxols per 
4 gols a 1, la permanència està 
ja a tocar, a només 2 punts. A 
l’antepenúltima jornada, disputa-l’antepenúltima jornada, disputal’antepenúltima jornada, disputa
da el dia 22, els homes d’Iván Ro-
dríguez van capgirar un marcador 
que va començar des del minut 2 
en contra. Va ser a la segona part 
quan l’equip va desplegar el seu 
potencial i va deixar ben clar que 
és un equip de Primera Catalana. 
Primer Sergio, després Miki i, per 
partida doble, Norbert van marca-partida doble, Norbert van marcapartida doble, Norbert van marca
rels quatre gols que van donar la 
victòria final a la segona part. En 
la lluita per la salvació, el Montca-ita per la salvació, el Montcaita per la salvació, el Montca

da ha deixat enrere el Sants, que 
va perdre al camp del Blanes, un 
altre dels rivals que lluiten per la 
permanència i amb el qual manté 
el coixí de cinc punts de diferèn-el coixí de cinc punts de diferènel coixí de cinc punts de diferèn
cia. “La implicació de la plan-
tilla i el cos tècnic és total”, va 
afirmar després del partit el presi-afirmar després del partit el presiafirmar després del partit el presi
dent, Modesto ‘Tato’ Sanchís, qui 
només va lamentar que Blanes i 
Sants no empatessin per tenir ga-Sants no empatessin per tenir gaSants no empatessin per tenir ga
rantida ja la salvació i no haver 
d’esperar a les dues últimes jor-d’esperar a les dues últimes jord’esperar a les dues últimes jor
nades. Els verds jugaran el dia 28 
(17h) al camp del San Cristóbal 
de Terrassa i s’acomiadaran de la 
temporada el 5 de juny a casa con-temporada el 5 de juny a casa contemporada el 5 de juny a casa con
tra el Can Fatjó de Rubí.

Lluís Maldonado | Redacció

Els jugadors del CD Montcada celebren un dels quatre gols contra el Guíxols a l’estadi

Tot i no fer un gran partit, el 
Mausa va resoldre amb efecti-
vitat el partit a casa contra La 
Unión de Sabadell, jugat el dia 
21, gràcies a la bona defensa i 
dues contres letals per agafar 
una renda còmoda (5-1) al se-
gon període. Segons fonts del 
club, la concentració de l’equip 
pot estar costant més del comp-
te a causa dels canvis anunciats 
cara la temporada vinent, com 
ara la marxa de Juan Antonio 
Jaro a la banqueta. A més del 
tècnic, dos jugadors importants 
com el porter Javi i Miguelito 
també han anunciat que es 
retiren.A falta de dues jornades 
per al final (Rubí a casa i Lloret 

fora), el Mausa s’ha col·locat 
segon amb 58 punts empatat 
amb l’Arenys de Munt i manté 
encara opcions d’ascens a Pri-
mera Estatal A.

El Mausa es posa segon 
empatat amb l’Arenys

FUTBOL SALA. PRIMERA B

Lluís Maldonado | Redacció 

El Mausa encara pot aspirar a pujar a Primera

FUTBOL. SEGONA

Lluís Maldonado | Redacció

La Unió empata 
a dos a l’Ametlla 
amb despropòsit 
arbitral inclòs

Amb un equip de circumstàncies 
ple de suplents, La Unió no va 
poder passar de l’empat al camp 
del penúltim, l’Ametlla (2-2). Els 
de Can Sant Joan es van avançar 
mitjançant un gol de penal trans-
format per Abdul, però l’Ametlla 
va capgirar el marcador i no va 
ser fins a mitjan la segona part 
que novament Abdul, amb una 
jugada individual des del mig del 
camp, va aconseguir l’empat fi-
nal. Als darrers instants, l’àrbitre 
va amonestar Leboso i va expul-
sarel seu ajudant, Antonio Cone-
jero. L’anècdota final va ser que 
el col·legiat va posar a l’acta que 
el resultat era d’1 a 2 a favor del 
Sant Joan. 

Un grup de socis del Centre 
Excursionista de Montcada, 
El Cim, farà l’1 d’octubre a tí-
tol personal el tram suspès per 
la pluja a la darrera edició de 
la Marxa a Peu a Montserrat. 
L’entitat oferirà aigua per a 
tothom i organitzarà el servei 
de tornada en autocar. No hi 
haurà assistència, per tant, en 
cas que algú hagi d’abandonar 
haurà de tornar pel seu comp-
te. Els interessats poden fer la 
reserva de 5 euros a l’escola La 
Salle o la botiga Vilarrasa Ho-
mes. La sortida serà a les 8.45h 
des de l’estació de Sant Miquel 
de Guanteres. D’altra banda, 
El Cim organitza el pròxim 

3 de juny a l’Auditori (21h) 
la projecció de les pel·lícules 
guanyadores de l’última edi-
ció del Festival de Cinema de 
Muntanya de Torelló.

Socis d’El Cim faran el 
tram suspès per la pluja

MARXA A PEU A MONTSERRAT

Sílvia Alquézar | Redacció 

La Marxa d’enguany al seu pas pel c. Major

KORFBAL

Sílvia Alquézar | Redacció

El Multiópticas 
perd l’anada de 
les semifinals de 
la Lliga Nacional

El Multiópticas Isis A va perdre 
l’anada de les semifinals de la 
Lliga Nacional contra el Vallpa-
radís de Terrassa per 29 a 15. 
Els terrassencs, que van acabar 
la lliga regular en primera po-
sició i invictes, van sortir molt 
forts des del principi, portant 
la iniciativa en el marcador. La 
primera part va acabar amb 14 
a 7. A la represa, el Montcada 
va sortir a lluitar el resultat, 
però la manca de concentració 
i l’alt nivell d’anotació del rival 
no ho van permetre. El màxim 
anotador montcadenc va ser 
Marc Castillo, amb 7 cistelles. 
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Desenes d’alumnes dels tots 
els centres d’ensenyament 
del municipi i d’algunes as-
sociacions esportives van 
participar el 21 de maig en 
la festa de cloenda dels Jocs 
Escolars, organitzada pel 
Consell de l’Esport Escolar 
de Montcada (CDEM) i 
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) al 
Parc de la Llacuna, a Mas 
Duran. Tots els equips de 
les diferents competicions 
de la lliga escolar van pro-
tagonitzar la tradicional 
desfilada i els guanyadors 
van rebre els seus trofeus 
de mans dels representants 
municipals i del CDEM. A 
continuació, els infants van 
poder gaudir d’uns inflables 
i jocs distribuïts pel recinte 
i, les famílies que van voler, 
es van quedar al dinar de 
germanor.

JOCS ESCOLARS

L’escola El LL Viver durant un moment de la desfilada de tots els participants a la festa cloenda, celebrada al Parc de la Llacuna

Pilar Abián | Mas Duran

Els esportistes de tots els col·legis van recollir els trofeus i s’ho van passar d’allò més bé amb els jocs

Unes 600 persones participen a 
la festa cloenda a Mas Duran

FO
TO

S:
 S

AN
TI

 R
O

M
ER

O

> El CD Montcada juvenil lluita per pujar
L’equip juvenil del CD Montca-

da s’ho jugarà tot a l’última jor-da s’ho jugarà tot a l’última jorda s’ho jugarà tot a l’última jor

nada del campionat, al Grup 

Setè de Primera Divisió. Els 

verds, amb 70 punts, es des-

plaçaran el dia 28 al camp del 

Parets, el líder amb 74 punts. 

La diferència podria quedar 

reduïda a tan sols un punt en 

funció de la resolució de la 

Federació Catalana sobre el 

partit que el CD Montcada ha 

impugnat contra el Palau per 

alineació indeguda d’un jugador. D’altra banda, els montcadencs 

encara tenen opcions de pujar tot i no quedar campions perquè 

possiblement ascendiran els dos millors segons | SA 

> La Salle juvenil, eliminada en quarts
L’equip juvenil de La Salle ha 

quedat eliminada als quarts 

de final de la Copa Federació 

en perdre contra el Granollers 

–campió de la Lliga Catalana– 

per 35 a 28. D’altra banda, el 

conjunt cadet femení també ha 

finalitzat la seva participació a la 

Copa Federació en caure derro-

tat als quarts davant del Vilano-

va del Camí per 24 a 16 | SA SA
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Uns nens del Sagrat Cor aixequen un trofeu guanyat enguany Els participants s’ho van passar molt bé als inflables

L’EN Montcada ha obtin-
gut set medalles al Trofeu 
Nacional UCEC, disputat 
a Amposta el dia 22. La in-
fantil Eva Coy va obtenir el 
guardó d’or en 100 metres 
papallona, mentres que els 

cadets Léster Escrigas i Mi-
reia Prats van ser segons en 
100 m. papallona i 100 m. 
braça. El també cadet Héc-braça. El també cadet Hécbraça. El també cadet Héc
tor Font va aconseguir el 
bronze en 100 m. esquena. 
Per relleus, Montcada va 
acabar en segon lloc.

L’EN Montcada obté 
set medalles a la final

NATACIÓ. TROFEU NACIONAL UCEC

Sílvia Alquézar | Redacció
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Els cinc medallistes de l’EN Montcada al Trofeu Nacional UCEC

> L’EF fa el torneig fi de temporada
L’EF Montcada organitza els dies 4 i 5 de juny el torneig fi de 

temporada, que tindrà lloc a l’estadi de la Ferreria i al camp 

de futbol de Can Sant Joan en horari de matí i tarda. Els par-

tits es preveuen força interessants ja que l’entitat ha convidat 

clubs de renom com el Mercantil, el Sant Andreu, l’Europa, el 

Mollet, el Rubí i el Sabadell, entre d’altres | SA 

> L’Elvira acomiada la campanya actual
L’Elvira-La Salle organitza el 4 de juny la festa fi de temporada 

amb la disputa de diversos partits dels equips de bàsquet i futbol 

sala contra altres clubs convidats. Els enfrontaments tindran lloc 

durant tota la jornada i, a la nit, hi haurà un sopar de germanor. 

D’altra banda, el sènior femení s’ha classificat per jugar la fase 

final de la Copa Federació, després d’eliminar als quarts de final 

el Jesús, Maria i Josep per 63 a 53 al matx jugat el dia 22 a Bar-el Jesús, Maria i Josep per 63 a 53 al matx jugat el dia 22 a Barel Jesús, Maria i Josep per 63 a 53 al matx jugat el dia 22 a Bar

celona. El 28 i 29 de maig, l’equip participarà a la fase final | SA 

> Comarcal de judo al pavelló M. Poblet
El pavelló Miquel Poblet acollirà el matí del 28 de maig el 

Campionat Comarcal de judo, que comptarà amb la partici-

pació de 250 infants –dels quals una trentena són del Font 

Freda– entre les categories prebenjamí mini i aleví. El tor-

neig està organitzat per la Federació Catalana, el Consell de 

l’Esport del Vallès Occidental i l’escola Font Freda | SA 
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