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El centre, de titularitat municipal, acollirà una vuitantena de nens. Pàgina 5

PILAR ABIÁN

>>  Els parcs infantils de
Montcada compleixen la
normativa europea P.8 Comencen les obres de

construcció de l’escola
bressol de Can Cuiàs

Una pantalla gegant mostrava al públic la bola que sortia del bombo P. 3 i 4

Multitudinari sorteig dels pisos de l’IMPSÒL

Isaac Gálvez,
guanyador de
l’etapa local
de la Setmana
Catalana

Pàgina 27
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 >>Gálvez, al podi

MIQUEL ALBA

Els 188 habitatges que l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSÒL)
construirà a Montcada i Reixac tindran assignat en breu el nom dels seus futurs propietaris. El 19
de març, enmig d’una gran expectació, es va determinar per sorteig l’ordre de la llista de bene-
ficiaris entre les prop de 500 sol·licituds fetes.

>> Les preinscripcions
escolars s’obren el 15
d’abril P.13

JORDI FLORES

ÀNGEL ACÍN

>>  Teatre i Carnaval
d’Águilas al Casino de
Terra Nostra P.15

>>  Els Tres Tombs, una
tradició recuperada P.21

Centenars de montcadencs es
van concentrar el 24 de març
davant del pavelló Miquel
Poblet per assistir a l’arribada
de la tercera etapa de la Set-
mana Catalana de Ciclisme, que
va guanyar el corredor Isaac
Gálvez, de l’equip Illes Balears
Banesto. El ciclista, format al
CC Montcada, va superar a
l’esprint Erik Zabel, un dels
millors velocistes del món.

>>  Ampli programa
d’activitats per a Sant
Jordi que s’iniciaran el
dia 14 P.23

SÍLVIA ALQUÉZAR

>>  Set medalles locals
al Campionat d’Espanya
de whu shu P.28
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 41ena SETMANA CATALANA DE CICLISME

Isaac Gálvez guanya a l’esprint
l’etapa que acaba a Montcada

 >> Gàlvez en el moment de superar Zabel a la meta situada davant del pavelló Miquel Poblet

sílvia alquézar
pla d’en coll

ÀNGEL ACÍN

L’arribada, força espectacular, va aplegar centenars de ciutadans davant del pavelló Miquel Poblet

Ni els més optimistes podien
imaginar un final d’etapa com
el que es va viure el passat 24 de
març davant del pavelló batejat
amb el nom de l’exciclista mont-
cadenc Miquel Poblet, el millor
velocista estatal de tots els
temps. El corredor català Isaac
Gálvez, de l’equip Illes Balears
Banesto i format al Club Ciclis-
ta Montcada –on va estar durant
tres temporades com a juvenil–
es va imposar a l’esprint en la
tercera prova de la Setmana Ca-
talana de Ciclisme a l’alemany
Erik Zabel (T-Mobile), un dels
millors especialistes dels últims
anys. “Estic molt feliç perquè
és la primera victòria que
aconsegueixo a Catalunya i,
a més, on viu Poblet, una re-
ferència per a tots nosaltres”,
va indicar Gàlvez. En tercer lloc
va arribar Miguel Àngel Martín,
de Saunier Duval –l’equip del
qual és filial el CC Montcada,
amb categories elit i sub-23– que
es va vestir el maillot groc de
líder de la classificació general.
Després de la cinquena etapa, el
guanyador absolut va ser Joa-
quín Rodríguez, també del
Saunier Duval. Martín va aca-
bar finalment al segon lloc.

L’etapa. La tercera prova de
la Setmana, de 159’5 quilòme-
tres, va començar a Castelló
d’Empúries (Alt Empodrà), fins
on es va desplaçar l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga
(PSC), qui va seguir la cursa des
d’un dels cotxes oficials. “Ha
estat un dia molt especial”,
va comentar. Van prendre la
sortida 128 corredors, que van

ÒSCAR FREIRE,
L’HEREU DE POBLET
El final de la tercera etapa de
la Setmana Catalana de
Ciclisme va ser una rèplica de
l’arribada de l’última edició de
la clàssica Milan-San Remo,
en què el ciclista Òscar Freire,
apadrinat per l’exciclista local
Miquel Poblet, va guanyar Erik
Zabel, que també va ser segon
a la prova local per darrera de
Gálvez. Freire és el succes-
sor de Poblet, que es va im-
posar a la prestigiosa cursa el
1957 i 1959. Des de llavors
cap ciclista estatal havia gua-
nyat aquesta prova tan presti-
giosa. Poblet s’ha mostrat
molt content del triomf del seu
deixeble. “Quan passes la
meta no t’ho creus. T’ado-
nes del que has aconseguit
al dia següent, quan lle-
geixes els diaris”, indica Po-
blet, qui afegeix que el ci-
clisme espanyol ha defugit
tradicionalment de les proves
d’un dia per concentrar-se en
les rondes més llargues per
etapes. SA

l’apunt

rodar a una velocitat mitjana de
43 quilòmetres per hora. Hi va
haver diversos intents d’esca-
pades, però finalment van ser
neutralitzades pel gruix del pilot,
controlat la major part de l’etapa
per l’equip del fins llavors líder,
Beat Zberg, del Gerolsteiner ale-
many. L’exciclista local Miquel
Poblet, que va ser el comenta-
rista de Montcada Ràdio en la
transmissió de l’etapa, es va mos-
trar molt satisfet perquè es va
veure un esprint molt disputat.
“Estic molt content perquè
ha guanyat un noi que s’ha
fet a Montcada i, a més, s’ha
imposat a un dels millors es-
prínters del món” , va dir
Poblet, qui va coincidir a desta-
car amb les autoritats municipals
la projecció de la ciutat arreu del
món com a seu d’un esdeveni-

ment que va aplegar els millors
ciclistes europeus. En aquest
sentit, el regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC), present al lliura-
ment de premis, no va poder
amagar la seva satisfacció “per-
què els ciutadans han tornat
a respondre  amb l’assistèn-
cia massiva davant el pavelló.
Estic molt content perquè
hem donat una imatge posi-
tiva de la ciutat que s’ha vist
arreu”.

 >> Gàlvez al podi amb l’alcalde de Montcada i les hostesses de la prova

MIQUEL ALBA
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La UE Montcada deixa escapar
l’ascens a l’última ronda

>> CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESCACS PER EQUIPS

Els locals, que tenien prou amb taules, van perdre contra el Tres peons

No ha pogut ser, tot i tenir-ho
molt a prop. La Unió Escacs
Montcada haurà d’esperar com
a mínim un any per complir  el
somni de pujar a Divisió d’Ho-
nor al Campionat de Catalunya
per Equips. Enguany s’ha quedat
a les portes. A la novena i últi-
ma ronda, disputada el passat
28 de març, el Montcada va
perdre contra el Tres peons,
també implicat en l’ascens, per
6-4. El club local ha deixat es-
capar una bona oportunitat, ja
que fent taules en tenia prou per
obtenir l’ascens. Els compo-
nents de l’equip, format per 10
jugadors, opinen que els ha faltat
experiència –és el primer any a
Primera Divisió– i sort en els
moments claus. El segon tauler,

sílvia alquézar
redacció

 MIQUEL ALBA

 >> Els 10 components del primer equip de la Unió Escacs Montcada

L’Alzina Sports
guanya set medalles

>> CAMPIONAT D’ESPANYA DE WU-SHU

El Club de wu-shu l’Alzina
Sports de Terra Nostra ha acon-
seguit els millors resultats de la
seva història al Campionat d’Es-
panya de wu-shu, disputat  el
passat 20 de març al pavelló
d’esports Alfredo di Stefano de
Madrid. L’entitat local, amb set
medalles, va ser “el millor
equip amb diferència”, afirma
l’entrenador de l’Alzina, Edu
Méndez. El lluitador més desta-
cat va ser Emilio Guirado, que
va guanyar dos guardons d’or a
les categories combat sanda més
de 65 quilos i formes tradicio-
nal sud i una medalla d’argent
en formes armes curtes. D’altra
banda, Benjamí González va ser
el primer classificat en combat

sílvia alquézar
redacció

EL PAVELLÓ ACULL L’ACTE DE CLAUSURA

El pavelló Miquel Poblet va
acollir el passat 27 de març
l’acte de clausura del Campio-
nat Comarcal d’Escacs, que
enguany ha comptat amb la
participació de més d’un cen-
tenar de jugadors de Montca-
da, Cerdanyola i Badia. La UE
Montcada ha obtingut bons
resultats, els més destacats
en la categoria aleví femení, on
Clara Garcia i Sara Zamarreño
van obtenir el primer i segon

torneig comarcal

 >> Els lluitadors de l’Alzina Sports amb el seu entrenador, Edu Méndez (al centre)

sanda de més de 75 quilos de
pes, Sergi Ruibal va pujar al més
alt del podi en combat sanda de
més de 80 quilos i Noël Mora-
leda va guanyar l’or en combat
semisanda de més de 80 quilos.
En sanda femení, Vicky Martín
va obtenir la medalla de plata i,
a més, va ser quarta en formes
tradicional sud. La seva com-
panya d’equip Marta Cachinero
va ser cinquena en formes.

Satisfacció. Els components
del Club de l’Alzina estan molt
contents amb l’excel·lent paper
al torneig estatal. El tècnic asse-
gura que esperaven bons re-
sultats: “Va sortir tot rodó, els
lluitadors van ser molt profes-
sionals i van exhibir un nivell
altíssim”. Els esportistes locals

participaran pròximament amb
la selecció espanyola a diversos
tornejos internacionals com el de
Polònia o la Copa del Món, que
tindrà lloc a la ciutat italiana de
Peruggia. De fet, els lluitadors

que han guanyat la medalla d’or
ja tenen assegurada la seva par-
ticipació al combinat estatal. Els
esportistes que han quedat en se-
gon lloc hauran d’esperar la
decisió de la Federació. Els parti-

cipants locals tenen ja expe-
riència en campionats interna-
cionals, on han fet bon paper
davant països amb una gran tra-
dició en les arts marcials com
Corea o Xina.

ALZINA SPORTS

lloc respectivament. Abans del
lliurament de premis, l’entitat
va organitzar un torneig de
partides ràpides, on van jugar
una setantena de joves esca-
quistes que van deixar petites
les instal·lacions del club. A
l’acte va assistir una represen-
tació municipal encapçalada
pel regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC).  A la foto, els me-
dallistes del torneig comarcal
amb les autoritats locals.SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

l’argentí Marcelo Panelo, creu
que el conjunt jugarà millor quan
estigui més compenetrat. “Per
a molts de nosaltres, és el pri-
mer any que juguem i, potser,
ens ha faltat compenetració”.

Els dos equips que pugen són
el Sant Boi, primer imbatut
amb 9 punts, i el Reus, segon
amb 7. El Montcada i el Tres
peons han empatat a 6’5 punts
al tercer lloc.
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en 2 minuts...

�L’alcalde de Manresa visita l’Aqua
L’alcalde de Manresa, Jordi Valls (PSC), va visitar les instal·lacions
del complex esportiu Montcada Aqua el passat 24 de març
acompanyat per una dele-
gació local encapçalada
pel regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC). El batlle
del Bages va quedar gra-
tament sorprés per la qua-
litat de l’equipament. A la
foto, els representants
locals i de Manresa.  D’al-
tra banda, l’Ajuntament va
participar el passat 25 i 26
de març en unes jornades
d’esport municipal a Pal-
ma de Mallorca, organitzades per la Federació d’Entitats Lo-
cals de les Illes Balears. El coordinador general del consistori,
Joan Celma, va explicar l’experiència de Montcada, i l’edil Juan
Parra va intervenir a la taula rodona. LR

�Competició comarcal de natació

IME

El complex esportiu Montcada Aqua va acollir el passat 20 de
març la primera competició oficial de natació des que es va
inaugurar la instal·-
lació al desembre
de 2003. La piscina
va ser l’escenari de
la quarta jornada
del Campionat Co-
marcal de Natació,
organitzat pel Con-
sell Comarcal del
Vallès Sud, al qual
pertany Montcada i
Reixac, i l’Institut
Municipal d’Es-
ports i Lleure. A la
foto, una imatge del
dia del torneig, que va aplegar força públic. Els participants,
més d’un centenar, van nedar en dues modalitats: braça i esquena.
Els nedadors de l’Escola de l’Ajuntament de Montcada van fer
un bon paper. A la foto, la sortida d’una sèrie. LR

42 quilòmetres fins a la glòria
>> ATLETISME. XXVII Marató de Barcelona

Amb suor, llàgrimes i gràcies so-
bretot a una voluntat de ferro,
els sis atletes de la Joventut At-
lètica Montcada –Emilio Ro-
dríguez, Antonio Ortiz, Ángel
Fraile, Enric Maya, José Muñoz
i Jordi Flores– van creuar la línia
de meta de la vint-i-setena edi-
ció de la Marató de Barcelona,
que va tenir lloc el passat 21 de
març. Van ser 42.195 metres
d’esforç, il·lusió i molt patiment.
Els corredors, amb un temps
superior a les tres hores, van acu-
sar molt la calor i l’elevat grau
d’humitat, que van dificultar la
respiració dels participants. El
millor classificat local va ser
Emilio Rodríguez, amb un re-
gistre de 3 hores, 15 minuts i 59
segons. Els atletes s’han mostrat
molt satisfets perquè el més im-
portant és completar el recor-
regut. “És una prova molt
dura, es pateix molt, però  es-
tem contents d’haver arri-
bat”, afirmen els participants.

SUSANA ÁLVAREZ

sílvia alquézar
redacció

 >> Els corredors de la JAM que van participar a la Marató de Barcelona i al terç de la prova

�Participació a la Marató de Londres
El montcadenc David Vilana, atleta de triatló, participarà el
pròxim 18 d’abril a la prestigiosa Marató de Londres, la segona
més important del món. El seu objectiu és completar el
recorregut de 42.195 metres en menys de tres hores. El passat
28 de març va prendre part a la Mitja Marató d’Olot com a
prova preparatòria per a la cursa reina de fons. Vilana va que-
dar al dotzè lloc i un altre montcadenc, Idelfonso Teruel, de la
Joventut Atlètica Montcada, va ser tretzè d’un total de més de
400 participants. SA

El primer cop. Per a dos dels
atletes de la JAM, Jordi Flores i
Enric Maya, era la primera
vegada que s’enfrontaven a més
de 42 quilòmetres d’asfalt.
Ambdós destaquen que l’expe-
riència va ser molt positiva, tot
i que les sensacions van ser  dife-
rents. Maya no va tenir cap pro-
blema físic durant tot el recor-
regut. Es va trobar bé des del
principi i, regulant correctament
el ritme de cursa, va entrar a la
meta bastant sencer: “L’ar-
ribada va ser inoblidable,
perquè els darrers 300 metres
els vaig fer amb els meus
fills”. En el cas de Flores, la
marató va ser un calvari des del
quilòmetre tres, en què va co-
mençar a tenir molèsties a la ca-
ma esquerra. “Sensatament,
hauria d’haver abandonat,
però m’havia preparat durant
més de quatre mesos per arri-
bar-hi”, explica l’atleta, qui
reconeix que sense l’ajut del seu
company Antonio Ortega no
hauria travessat la meta. “Em va

agafar al quilòmetre 30 i es
pot dir que em va portar lite-
ralment, donant-me ànims,
aigua, menjar”, indica Flores,
qui ja pensa en la propera edició
malgrat haver arribat al límit de
les seves forces.
La marató és la prova reina de
les curses de fons, són molts
quilòmetres on poden passar
moltes coses, tot una aventura
que pot sorprendre a corredors
novells, però també a atletes
amb experiència. Un dels més
veterans de la JAM, José Muñoz,
amb 14 maratons a les cames,
va tenir un mal dia, però no es
va retirar. Al quilòmetre 35, on
sol aparèixer el famós mur que
t’indica que les forces flaquegen,
va deixar de córrer a causa
d’uns problemes físics, però va
completar la resta del recorregut
caminant. L’important era tra-
vessar la meta, el llindar de la
glòria, que els portaria a experi-
mentar d’una manera molt es-
pecial el sentiment de la satis-
facció personal.

�Primer torneig gimnàstica rítmica

El Club de Gimnàstica de la Unió de Mas Rampinyo ha iniciat
la nova temporada amb la participació al Trofeu Barcelona
Comarques, que va tenir lloc a Cardedeu el 21 de març. Dues
gimnastes locals van passar a la final, que es disputarà a Palau
Solità i Plegamans el 6 de juny. Es tracta de les alevins Astrid
Oviedo, que va ser setena en mans lliures, i Patrícia Jané, que va
acabar quarta en cèrcol. També van participar les benjamins
Laura Riera i Andrea Mayor, l’aleví Elena Bea i la infantil Cristi-
na Pozo. El 17 d’abril, la Unió competirà al torneig comarcal,
que es farà a Cerdanyola. A la foto, les gimnastes locals. SA

LA UNIÓ

>> TAEKWONDO

Bronze al
torneig català
d’universitats

El montcadenc Alberto Pereña,
del Club Lee Young Montcada,
va guanyar la medalla de bronze
en la modalitat de combat al
Campionat de Catalunya d’Uni-
versitats, que va tenir lloc el pas-
sat 21 de març a la Universitat
Politècnica de Catalunya. Perea
participarà al Campionat d’Es-
panya, que es disputarà a Pam-
plona els pròxims dies 25 i 26
d’abril. El club ha fet una valo-
ració positiva de la classificació,
perquè podrà competir a nivell
estatal.  SA  >> Alberto Pereña, del Lee Young, a l’esquerra, amb el guardó de bronze

LEE YOUNG

ÀNGELS LEIVA
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mésen 2 minuts
LA SALLE B. HANDBOL

Primers de la fase regular
La Salle B s’ha classificat com a líder de Tercera Catalana de la fase
regular, tot i tenir un partit menys que els rivals. Als últims 11 partits
no ha deixat escapar ni un sol punt, un fet que el situa com un dels
favorits per assolir l’ascens a Segona Catalana. LR

CD MONTCADA-AYMA  B. BÀSQUET

L’objectiu, el·ludir el descens directe
El sènior B del CB Montcada lluita per mantenir la categoria de
Primera Catalana. A manca de cinc jornades perquè acabi la lliga,
els homes de Joan Rubio es troben a l’antepenúltima posició del
Grup Tercer amb 32 punts. Fa dues jornades, es va imposar al
Gaudí, un rival directe, per 76-84. SA

EF CSJ BLAUGRANA. FUTBOL FEMENÍ

En busca del lideratge i l’ascens a Segona
L’equip de Jesús Mateo està en segon lloc al Grup Primer de Ter-
cera. El seu objectiu és quedar primer i pujar de categoria. Per ara
estan fent una excel·lent temporada. A les últimes cinc jornades,
han marcat 26 gols i no n’han encaixat cap. Els dos últims partits
no els han pogut disputar per la pluja i l’absència de l’àrbitre. SA

VITEL B. FUTBOL SALA

Al mig de la taula, en una posició còmoda
L’Associació Esportiva Can Cuiàs està fent un bon paper en la
seva primera temporada a la categoria. La plantilla, formada per
11 jugadors, es troba a la zona mitjana de la classificació del Grup
Tercer de Segona Divisió A. L’objectiu d’enguany, mantenir la
categoria, ja l’han complert amb escreix. Ara les seves aspiracions
passen per quedar el millor possible i agafar experiència per a la
lliga vinent, quan ja es plantejaran la possibilitat de pujar. El club
està satisfet del rendiment dels jugadors. L’AE Can Cuiàs juga a les
pistes esportives del barri. SA

El Can Sant Joan,
primera temporada
a sots-21
Aquesta és la primera tempora-
da al  Campionat Territorial Sots-
21 A-2. Es troba a la penúltima
posició del Grup Segon, tot i que
té tres partits menys. L’equip està
fent una bona campanya, tenint
en compte que està format per
jugadors de 17 i 18 anys que
s’enfronten amb rivals de més de
20 anys. Tot i això, l’equip té més
victòries que alguns equips situats
més amunt. La plantilla confia a
guanyar els partits ajornats i es-
calar posicions. La directiva i el
cos tècnic estan satisfets amb el
rendiment de la plantilla, que mai
havia estat en un nivell A-2.  SA

El Sènior A masculí
és segon del Grup
Sisè de Territorial

El CB Elvira Cuyàs té tres
equips sèniors en competició,
dels quals el millor classificat és
el masculí A, que ocupa la
segona posició del Grup 6 dels
Campionats Territorials. Amb
un partit menys, a la jornada 20
té 36 punts, a tres de diferència
del líder, la Garriga B.
sènior femení. D’altra ban-
da, el sènior femení ocupa el
quart lloc del Grup 3 de Terce-
ra Catalana del Campionat de
Catalunya, amb 24 punts.
L’equip va tenir un inici irregu-
lar de lliga, però s’ha afiançat
entre el grup capdavanter.
Sènior B masculí. El pitjor
classificat dels tres sèniors és el
B masculí, que està a la catorzena
posició del Grup Segon del
Campionat de Catalunya B,
amb 29 punts. A la darrera jor-
nada van perdre 53 a 74 contra
el Sant Antoni B. LR

CHLSM

JORDI FLORES

JORDI FLORES

ADFD

Amb clares opcions de pujar de categoria
El Vitel B és el segon classificat del Grup Primer de Primera Na-
cional B només per la diferència de gols amb el líder, l’Alella.
Ambdós equips són els favorits a assolir l’ascens a Primera A, tot
i que darrera, al tercer lloc, no perd pistonada el Vidreres, a 5
punts dels dos equips capdavanters. El Vitel ha apostat enguany
per la joventut, amb una plantilla amb una mitjana d’edat de 20
anys. El seu entrenador, Emili Domingo, confia plenament en les
possibilitats del conjunt per pujar de categoria, tot i que reconeix
que la marxa d’alguns jugadors importants al primer equip ha
mermat el potencial del Vitel B. A manca de set jornades perquè
acabi la lliga, per al tècnic montcadenc el partit decisiu que pot
decidir l’ascens el jugaran el pròxim 24 d’abril, quan s’enfrontin al
Vidreres, el tercer, que s’ha reforçat amb jugadors de nivell. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA
JORDI FLORES

CB ELVIRA CUYÀS.
BÀSQUET

les classificacions

FUTBOL SALA

Divisió de Plata. Grup B
Jornades 25 i 26
Vitelcom-Caspe 6-2
Alacant-Vitelcom -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Primera Nacional B. Grup 1
Jornades 22 i 23
Vitelcom B-Premià -
Mataró-Vitelcom B -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Primera Divisió A. Grup 3
Jornades 21 i 22
Can Cuyàs-Borreda -
Cerdanyola-Can Cuyàs -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 25 i 26
Valentine-Archena -
Mataró-Valentine -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52

6 Vitelcom 24 37

Masculí. 1a Catalana. Grup 3
Jornades 24 i 25
Gaudí-Montcada B -
Montcada B-Cerdanyola -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Femení. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 23 i 24
Valentine-Quart -
Premià-Valentine -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Masculí. Ct. Territorial. Grup 6
Jornades 23 i 24
Elvira Cuyàs A-Ca n’Oriol -
Descansa: Elvira Cuyàs A
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Masculí. Territorial sots 21. Grup 6
Jornades 24 i 25
Can Sant Joan-La Salle -
St. Joan Despí- Can St. Joan -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Masculí. Ct. Catalunya B. Grup 2
Jornades 23 i 24

a. ajornat
s.r. sense resultat
s.a. sense acabar

Lliçà d’Amunt-E. Cuyàs B -
E. Cuyàs B-Sant Joan Despí -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Femení. 3a Catalana. Grup 3
Jornades 23 i 24
Mollet-Elvira Cuyàs -
Descansa: Elvira Cuyàs
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

FUTBOL

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 26 i 27
Montcada-Vic -
Roda de Ter-Elvira Cuyàs -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Segona Regional. Grup 9
Jornades 26 i 27
Barberà-Sant Joan -
Elvira Cuyàs-La Torrera -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Tercera Regional. Grup 19
Jornades 24 i 25
Sant Fost-P. Decano -
P. Decano-Danubio -

Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Femení. 3a Territorial. Grup 1
Jornades 22 i 23
Can Sant Joan-Milan -
La Planada-Can St. Joan -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

HANDBOL

Masculí. 1a Catalana
Jornades 24 i 25
La Salle-Barcelona Sants -
GEIEG-La Salle -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Masculí. 3a Catalana
Jornades 21 i 22
La Salle B-Les Franqueses -
Arrahona-La Salle B -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

Femení. 2a Catalana
Jornades 20 i 21
La Salle-Sant Cugat -
Vilamajor-La Salle -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67

2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37

ATLETISME

Marató de Barcelona
Resultats locals
607 Emilio Rdez. 3h14’59’’
962 Antonio Ortiz 3h25’51’’
1461 Àngel Fraile 3h39’43’’
1613 Enric Maya 3h43’32’’
1629 José Muñoz 3h43’44’’
1819 Jordi Flores 3h47’41’’

LLIGA ESCOLAR

FUTBOL SALA
Prebenjamí. Grup A. Jornada
Vitelcom-Caspe 6-2
Alacant-Vitelcom -
Alacant-Vitelcom -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37
5

Prebenjamí. Grup B. Jornada
Vitelcom-Caspe 6-2
Alacant-Vitelcom -
Alacant-Vitelcom -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37
5

Benjamí. Jornada
Vitelcom-Caspe 6-2
Alacant-Vitelcom -
Alacant-Vitelcom -

Alacant-Vitelcom -
Alacant-Vitelcom -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
4 Vitelcom 24 37
5
6
7
8
9

Aleví. Jornada
Vitelcom-Caspe 6-2
Alacant-Vitelcom -
Alacant-Vitelcom -
Alacant-Vitelcom -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
4 Vitelcom 24 37
5
6
7

BÀSQUET
Benjamí. Jornada
Vitelcom-Caspe 6-2
Alacant-Vitelcom -
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 24 67
2 Barcelona 24 58
3 Bilbo 23 52
6 Vitelcom 24 37
5

ESCACS

Campionat català per equips
Primera Divisió
Montcada A-Figueres 5’5-4’5
Tres peons-Montcada A 6-4

Categoria Preferent
Taradell-Montcada B 9-1
Montcada B-Berguedà 7-3
Categoria Primera
Montcada C-Sant Quirze 6’5-1’5
Cardedeu-Montcada C 4-4
Categoria Segona
Uga D-Montcada D 5’5-2’5
Mont. D-Tres peons D 3’5-4’5
Categoria Tercera. Grup 8
Mont. E-Sant Pere B 1-3
Ametlla-Montcada E 2-2
Categoria Tercera. Grup 5
Mirasol B-Montcada F 2-2
Mont. D-Cardedeu C 1-3

Campionat territorial escolar
Sub-10
40 Clara Garcia 4 pt.
41 Jaume Zabay 4 pt.
Sub-12
11 Omar Helwani 5 pt.
21 Clara Garcia 4’5 pt.
33 Sara Zamarreño 4 pt.
79 David Vázquez 2’5 pt.
Sub-16
7 Teresa Muñoz 5 pt.

NATACIÓ

Campionat Comarcal. 4 Jornada
(Resultats locals)
25 m esquena prebenjamí fem.
2 Clara Romero 29’ ’85
25 m esquena benjamí masculí
5 Víctor Expósito 23’ ’54
25 m esquena benjamí femení
1 Andrea Yagüez 20’ ’45
5 Estela Valdivia 23’ ’85
10 Yaiza Rodríguez 24’ ’65
13 Elisabet Prats 27’ ’15
20 Carme Lafita 31’ ’75
50 m esquena aleví masculí
1 Javier Suárez 44’ ’51

9 Jaume Jiménez 49’ ’97
50 m esquena aleví femení
2 Anna Suárez 42’ ’05
4 Marta Sánchez 42’ ’82
10 Sandra Mas 47’ ’85
15 Julia Romero 58’ ’69
16 Claudia Fernández 58’ ’74
100 m esquena infantil femení
2 Anna Martínez 1’29’’48
50 m esquena cadet masculí
2 Cristian Garcia 35’ ’59
8 Òscar Carreras 43’ ’37
9 Gerard Suárez 45’ ’46
50 m esquena cadet femení
6 Elisabet Suárez 43’ ’92
25 m braça prebenjamí femení
1 Mireia Prats 29’ ’57
3 Clara Romero 33’29
25 m braça benjamí femení
4 Elisabet Prats 25’ ’48
5 Andrea Yagüez 25’ ’70
13 Yaiza Rodríguez 29’ ’45
16 Estela Valdivia 31’ ’75
17 Carme Lafita 32’ ’30
50 m braça aleví masculí
1 Javier Suárez 46’ ’00
50 m braça aleví femení
1 Marta Sánchez 44’ ’39
9 Anna Suárez 49’ ’85
12 Sandra Mas 53’ ’43
14 Julia Romero 55’ ’24
100 m braça infantil masculí
15 Cristian Sánchez 1’57’’96
100 m braça infantil femení
3 Anna Martínez 1’40’’77
50 m braça cadet masculí
4 Cristian Garcia 39’ ’03
7 Òscar Carreras 52’ ’68
50 m braça cadet femení
7 Elisabet Suárez 47’ ’12
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El Valentine femení consolida
el seu passi a la fase d’ascens

>> BÀSQUET. Grup Primer de Primera Catalana

El Montcada va superar el Premià, un rival directe, per 68-76

El Valentine femení és l’únic
equip de Montcada i Reixac dels
considerats d’elit que té clares
opcions d’aconseguir una plaça
per jugar la fase d’ascens a la
Copa Catalunya. A l’última jor-
nada, el conjunt de Reme
Jiménez es va imposar al Premià
de Mar, un rival directe, per 68-
76. La victòria consolida les
montcadenques a la segona posi-
ció del Grup Primer de Prime-
ra Catalana, amb una d’avantat-
ge sobre els seus perseguidors i
una de diferència respecte el lí-
der, el Terrassa. “La victòria
davant del Premià és molt
important perquè ens dóna
un cert avantatge molt va-
luós en la recta final de la lli-
ga”, afirma l’entrenadora, qui
afegeix que l’equip arriba en
bona forma física i moral als
moments decisius del cam-
pionat. A la fase final accedeixen
els dos primers classificats de
cada grup. Els dos conjunts que

 >> La capitana del Valentine, Cris Ximenis, amb la pilota

LLUÍS MALDONADO

sílvia alquézar
redacció

El Montcada és quart
a 8 punts de la promoció

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada ha tornat a
perdre una bona oportunitat
per retallar diferències als tres
primers classificats del Grup Pri-
mer de Preferent –Sant Celoni,
Taradell i l’Escala, que van en-
caixar resultats negatius a l’últi-
ma jornada de lliga. El Mont-
cada va empatar a zero al camp
del Roda de Ter, el penúltim, i,
en opinió de l’entrenador, Pitu
González, “malgrat haver pun-
tuat, per a nosaltres no ha
estat suficient”. Per al tècnic,
resultats com els de l’última jor-

sílvia alquézar
redacció

 >> El Montcada no ha tingut enguany gaire sort de cara a porteria

MIQUEL ALBA

>> FUTBOL SALA

El Vitelcom
s’assegura la

Divisió d’Honor B

El Vitelcom Montcada només
necessita un punt per assegurar-
se una plaça a la futura Divisió
d’Honor B que es podria crear
la temporada vinent. El conjunt
local va perdre el darrer partit a
Alacant per 4-2 i segueix sisè del
Grup B de la Divisió de Plata
amb 40 punts. A l’últim matx a
casa es va imposar amb claredat
el Caspe de Saragossa per 6-2,
en un bon partit dels locals.  SA

arriben a la final aconsegueixen
l’ascens de categoria i, fins i tot,
el tercer podria pujar si baixen
més equips dels previstos ini-
cialment. La directiva del CB

Montcada ha anunciat que
podria sol·licitar l’organització
del Campionat de Catalunya en
el cas que el Valentine femení
obtingués la seva classificació.

>> HANDBOL

La Salle femení
obté el segon
triomf seguit

L’equip sènior femení del CH
La Salle Montcada va aconse-
guir la segona victòria consecu-
tiva a Segona Catalana, en su-
perar el Sant Antoni de Vilama-
jor per 16-30. A l’anterior jor-
nada, les montcadenques es van
imposar a casa per 34-18 al Sant
Cugat. “Ara estem millor, hem
pogut recuperar les jugado-
res lesionades i ens estem
enfrontant amb rivals més
assequibles”, reconeix el tècnic,
José Antonio Quirós.  SA

HOMENATGE A
MARIO AGUADO

masculí

El Valentine masculí rebrà el
4 d’abril la visita del Prat, a la
tercera posició del Grup E de
la Lliga EBA, amb clares op-
cions de jugar el Campionat
d’Espanya. El partit serà es-
pecial perquè a la mitja part
es retrà homenatge a Mario
Aguado, un dels jugadors
més importants de la història
del CB Montcada, on va es-
tar sis temporades. Aguado,
ja retirat, va finalitzar la seva
carrera esportiva al Prat. El
Montcada li farà entrega de
la insígnia de plata de l’entitat
i la Federació Catalana li
lliurarà una placa. En l’as-
pecte esportiu, el Montcada,
al sisè lloc a quatre victòries
del Prat, encara pot optar
matemàticament a assolir
una plaça per a la fase final,
tot i que la plantilla i la direc-
tiva reconeixen que la pos-
sibilitat d’estar entre els 10
millors de la categoria és bas-
tant remota perquè no de-
penen d’ells mateixos i és poc
probable que els equips cap-
davanters ensopeguin contra
rivals situats a la part baixa
de la classificació. SA

nada demostren que “no es pot
baixar la guàrdia perquè en-
cara queden partits i poden
passar moltes coses” . El
Montcada segueix quart amb 43
punts, a vuit de diferència de la
promoció d’ascens, un lloc ocu-
pat ara pel Taradell. El conjunt
montcadenc té un partit menys,
que jugarà el pròxim 9 d’abril a
Olot contra l’equip de la capital
de la Garrotxa. “No hi ha res
decidit, ho demostren els
darrers resultats. No tirarem
la tovallola abans d’hora”,
explica l’entrenador del Mont-
cada.

 >> Una imatge del partit del Caspe

LAURA GRAU




