
de Montcada i Reixac

Els participants opten a guanyar un viatge i premis en metàl·lic. Pàgina 3

PILAR ABIÁN

>>  El futur Mas Duran
tindrà una escola i una
llar d’infants P.5

Salut Pública promou
un concurs per animar
a deixar l’hàbit de fumar

Els alumnes del centre van ser els protagonistes d’un mosaic commemoratiu P. 11

El CEIP Reixac celebra el 25è aniversari

L’Aqua tindrà
una piscina
exterior aquest
mateix estiu

Pàgina 4

 >>Espai on anirà la piscina

MARIO AZAÑEDO

L’escola ubicada al carrer Doctor Buxó va commemorar entre els dies 23 i 29 d’abril les noces
de plata del seu naixement. L’efemèride s’ha celebrat amb un ampli programa d’activitats que
han recordat la història d’un centre que es va construir gràcies a la pressió de l’Ajuntament i de
tota la comunitat educativa i enmig d’una gran polèmica.

>> L’AFMiR  organitza la
primera edició de
Photomontcada P.18

LLUÍS MALDONADO

RUBÉN SIERRA

>>  La remodelació de
la Carretera Vella canvia
els sentits dels carrers P.6

>>  El 23 de juny serà el
dia de Montcada al
Fòrum 2004 P.10

El Ple ha aprovat la construc-
ció d’una piscina exterior, un
solàrium i una nova sala d’ac-
tivitats al complex Montcada
Aqua. La nova piscina dispo-
sarà d’un jacuzzi al qual es podrà
accedir durant tot l’any, seguint
el model d’alguns centres ter-
mals. El regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC), ha destacat que
l’actuació, prevista inicialment
per d’aquí a tres anys, s’ha
avançat per donar resposta a la
demanda dels usuaris.

>>  Mas Rampinyo viu la
seva Festa Major més
llarga P.19

MARIO AZAÑEDO

>>  El Vitel presenta
alguns dels fitxatges per
a la temporada vinent P.23
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GRUP B DE LA DIVISIÓ DE PLATA DE FUTBOL SALA

El Vitel tanca una temporada per
oblidar amb un empat a Bilbao

sílvia alquézar
redacció

LLUÍS MALDONADO

Per primera vegada en la seva història, l’equip no ha aconseguit el passi per al play-off d’ascens

El Vitel va finalitzar la pitjor
temporada de la seva història
amb un meritori empat a 4 a
Bilbao i, per primera vegada des
que està a Divisió de Plata fa set
anys, no jugarà el play-off
d’ascens a Divisió d’Honor. El
club ha viscut una campanya
difícil, amb lesions i problemes
diversos que l’han portat a ocu-
par la sisena posició del Grup
B de la Divisió de Plata amb 50
punts. Directiva i plantilla no
s’han mostrat satisfets pel balanç
d’enguany perquè ni tan sols s’ha
aconseguit el passi per disputar
l’ascens. “No podem estar
contents perquè no hem
arribat al primer objectiu
després de la inversió que
s’ha fet”, coincideixen a desta-
car el president, Eusebio Carre-
ro, i el tècnic, Marcelo Magalla-
hes, que continuarà la tempora-
da vinent dirigint la banqueta
local.

Irregularitat. El Vitel no ha
donat aquesta temporada la sen-
sació d’equip, com ho demos-
tren dues dades: la primera vic-
tòria de lliga no va arribar fins a
la tercera jornada a casa i el pri-
mer triomf lluny del pavelló Mi-
quel Poblet no es va produir fins
a la dotzena jornada, ja amb
Magallahes al vestidor. El tècnic
Juan Antonio Garrido va iniciar
la temporada, però la falta de
sintonia amb alguns jugadors,
que no es van acoplar a l’equip,
va motivar la seva marxa a l’onzè
partit amb un balanç força ne-
gatiu. L’entrenador brasiler va
donar nous aires a la plantilla
amb set victòries consecutives
als primers partits. Semblava que
la reacció començava a ser una

SILAMI, ADILIO, XAVI OLIVERAS, RAÚL SERRANO I CAZÚ

els primers fitxatges

El Vitel ja ha fet públiques les
cinc primeres incorporacions a
l’equip de la pròxima tempora-
da. La gran aposta es diu
Marcelo Silami, brasiler de 25
anys que prové de l’Ourense
de Divisió de Plata. És un ala
pivot amb un gran olfacte de
gol. D’un altre equip de Divisió
d’Honor, el Pamplona, ve Cazú.
És un ala tancament de 21
anys, molt ràpid i contundent.
Dos dels nous fitxatges són
vells coneguts de l’afició. Es
tracta de Xavi Oliveras, que es-
tava a l’IBI d’Alacant, i Raúl
Serrano, cedit enguany al Bar-
ça. El primer juga de tanca-

SÍLVIA ALQUÉZAR

Jeff: ‘Jugarem
el play-off si ho
fem bé des del
principi de lliga’
-Per què no ha anat bé
aquesta temporada?
Una temporada és molt llarga
i hem pagat car el mal comen-
çament, quan vam perdre
punts tontament a casa i a fora.
No hi va haver sintonia entre
jugadors i entrenador –Juan
Garrido– i al final tot això ens
ha passat factura. Amb Mar-
celo a la banqueta semblava
que remuntàvem el vol, però
vam fallar als partits claus a casa
contra el Barça i l’Andorra.
-Les figures no han donat la
talla?
És veritat que jugadors de re-
nom no han quallat. La qualitat
s’ha de demostrar a la pista
perquè amb els noms no es
guanyen partits. També és cert
que el Vitel és un club gran on
hi ha molta pressió.
-Com es presenta la pròxi-
ma campanya?
Cada any és més complicat pu-
jar. De Divisió d’Honor ha bai-
xat el València, que estarà al
nostre grup i, si no pugen Beni-
carló i Barça, la lluita per l’as-
cens encara serà més dura. Però
si ho fem bé des del principi
no tindrem problemes per ju-
gar el play-off  d’ascens.
-Què li diria a l’afició?
Gràcies pel seu suport en una
temporada tan difícil. Sense ells
no som res. SA

>> ENTREVISTA

realitat. Però només va ser un
miratge, ja que es va fallar als
partits decisius contra els rivals
implicats en l’ascens a la màxima
categoria: Andorra, Barça i
Benicarló, on es va perdre amb
un resultat d’escàndol (10-0).
Les lesions d’homes importants
com el capità Jeff també van
mermar les possibilitats de
l’equip, que va veure com se li
escapava el play-off d’ascens a
moltes jornades per al final de
la lliga. La temporada també
s’ha caracteritzat pel ball de juga-
dors: poc té a veure la plantilla
que ha acabat la competició amb
la que la va començar. Van mar-
xar a mitja campanya Herráiz,
André i Kel. El club va fitxar
Almir, una estrella del futbol sala
brasiler, que no es va acoplar i
només va estar al Vitel un parell
de mesos. Tot plegat, un munt
de circumstàncies d’una tempo-
rada per oblidar.

 >> El capità del Vitel, Jeff

SÍLVIA ALQUÉZAR

ment i té molta mobilitat. El
segon és més ofensiu i desta-
ca precisament en l’u contra u.
El club també ha contractat
Adilio, qui va estar al Burgos
amb Magallahes. La seva prin-

cipal virtut és que pot jugar a
tot arreu. És un fix en la
selecció brasilenya sub-21. A
la foto, Oliveras i Adilio, els
dos primers jugadors que han
passat la revisió mèdica.  SA

- Primera victòria a la terce-
ra jornada
- Canvi d’entrenador. Ga-
rrido deixa l’equip i arriba
Marcelo Magallahes (no-
vembre)
- Primera victòria fora a la
jornada 12 a Manacor amb
Marcelo ja a la banqueta
- 7 victòries seguides
- Derrotes amb els rivals
directes: Andorra, Barça i
Benicarló
- Lesió de Jeff contra An-
dorra (final de gener)
- Les lesions i les derrotes
deixen l’equip fora de la
lluita
- Ball de jugadors a mitja
temporada: marxen Herráiz,
Kel i André. Fitxen Almir al
gener i marxa al Brasil dos
mesos després.

Balanç:
6è; 50 punts,
15 partits guanyats,
5 empatats i 9 perduts.
153 gols a favor
i 126 en contra

La temporada:
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L’equip acaba sisè en una temporada marcada per les nombroses lesions

El Valentine masculí  es va aco-
miadar de la lliga amb un
triomf  contra el Pamesa de Va-
lència per 89-77 el passat 2 de
maig. Aquest va ser l’últim partit
a la banqueta de Ferran Anguera,
que serà substituït per  César Sau-
ra, fins ara segon tècnic. Anguera
no marxa de l’entitat, ja que
ocuparà el càrrec de responsa-
ble esportiu del Bàsquet Mont-
cada. “Hem apostat per fer
un canvi a la banqueta”, afir-
ma el president, Pere Oliva, qui
afegeix que el pas d’Anguera ha
estat positiu. “L’any passat
vam ser sotscampions i en-
guany hem acabat a una me-
ritòria sisena posició malgrat
les nombroses lesions que hi
ha hagut”, destaca Oliva. Per
la seva banda, Anguera guarda
un bon record de les dues tem-
porades a la banqueta del Valen-
tine “sobretot per l’esforç dels
jugadors en els moments més

 >> Anguera, a la dreta, amb Saura al mig, a l’últim partit de lliga

sílvia alquézar
redacció

César Saura serà el nou tècnic
en el lloc de Ferran Anguera

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup E de la Lliga EBA

Nou conveni de patrocini amb Valentine

LLUÍS MALDONADO

difícils” i es mostra il·lusionat
amb la nova responsabilitat, que
consistirà en el seguiment de
jugadors i trobar futures pro-
meses per a l’equip EBA.

Nou projecte. César Saura,
que porta sis anys al club local,
ha rebut l’encàrrec de la directi-
va de confeccionar un conjunt
competitiu, amb esperit de lluita.
Un dels reptes a curt termini és
el relleu generacional de la co-

LLUÍS MALDONADO

 >> El partit contra el Terrassa va ser de gran desgast físic

El Valentine perd contra el líder
la segona plaça d’ascens

>> BÀSQUET FEMENÍ. Grup Primer de Primera Catalana

lumna vertebral de la plantilla,
amb jugadors de gran qualitat
amb una certa edat. “Estic
molt il·lusionat amb el nou
càrrec. La meva idea és con-
tinuar enguany amb gran part
del bloc”, destaca Saura. A les
renovacions de Pons, Santan-
dreu, Dani Pérez i Raúl Ortega,
s’afegeixen les de Jordi Acero i
Xavi Vidal. El segon tècnic del
Valentine masculí serà Josep Pa-
rrón.

SÍLVIA ALQUÉZAR

lluís maldonado
redacció

Les montcadenques van caure a la pròrroga contra el Terrassa per 86 a 88

El Valentine femení s’ha com-
plicat jugar les fases d’ascens a
la Copa Catalunya després de
perdre a la pròrroga contra el
líder del grup, el JE de Terrassa,
per 86 a 88, en el partit més
emocionant de tota la tempo-
rada. Ara les montcadenques ja
no depenen d’elles mateixes per
ocupar la segona posició. Són
terceres empatades a punts amb
el BBC de Badalona, però amb
la diferència de punts en contra.
L’única via per classificar-se és

guanyar els dos partits que que-
den contra el Canyelles i el Gra-
menet i esperar que el BBC perdi
contra el Torelló o el Castellar.

Partit vibrant. A quatre
segons pel final el Montcada
guanyava de dos punts. Una falta
personal va permetre  al Terrassa
encistellar els dos tirs lliure i em-
patar el partit. Sota la botzina fi-
nal, Susana Jurado va disposar
de dos llençaments que  haurien
donat la victòria final. El Va-
lentine va controlar el partit
durant gairebé els 40 minuts i va

arribar a guanyar de catorze
punts. “Va ser un partit de cara
o creu, i vam tenir mala sort”,
opina l’entrenadora Reme Ji-
ménez, qui agraeix en nom seu i
en el de les jugadores el suport
de l’afició. Entre les jugadors,
Susana Jurado reconeix “la
pressió del partit i la qualitat
del rival”. La base Montse Roca
veu molt difícil la classificació per
a les fases i lamenta, tot i haver
fet una excel·lent temporada, la
relaxació dels darrers partits,
“sobretot la derrota a la pista
del Sant Adrià”.

El CB Montcada va signar el 5 de maig el nou conveni d’espon-
sorització amb l’empresa de pintures i vernissos Valentine per
a la pròxima temporada. Aquest és el vuitè any que la factoria
local dóna suport al bàsquet montcadenc. L’acte va tenir lloc al
pavelló Miquel Poblet amb la presència del president de l’entitat,
Pere Oliva, el director general de Valentine a Montcada, Ricard
Agustí, l’alcalde de Montcada, César Arrizabalaga (PSC), i els
regidors d’Esports, Juan Parra (PSC), i Relacions Externes,
José F. Márquez (ICV-EUiA). El CB Montcada va lliurar a Agustí
i al batlle una samarreta del Valentine amb el seu nom a
l’esquena en reconeixement al seu suport al bàsquet de la ciutat
durant tants anys. SA
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La final masculina s’ajorna
al dia 9 a causa de la pluja

>> TENNIS. II Memorial Antoni Farré

La segona edició del torneig de
tennis Memorial Antoni Farré
no es va poder finalitzar el passat
2 de maig a causa de la pluja.
La final masculina –entre Ga-
briel Trujillo i Jordi Solé– es re-
prendrà el 9 de maig a les ins-
tal·lacions del Tennis Reixac, or-
ganitzador del torneig amb la
col·laboració de l’Institut Mu-

sílvia alquézar
vallençana

>> KARATE

MARIO AZAÑEDO

La russa Katia Ivanova va guanyar Marta Morata a la final femenina per 6-2 i 6-1

L’equip femení del Club Shi-kan
va guanyar la medalla de bronze
en combat al Campionat de
Catalunya, disputat el 17 d’abril
a Vilanova i la Geltrú. Les
components del conjunt local
són Marta Garcia, Ángeles Cas-
tillo, Núria Ayala, Sara Barea i
Judit Oliva. D’altra banda, el
pavelló Miquel Poblet acollirà el
8 de maig el torneig català. SA

 >> Les autoritats municipals i els organitzadors del torneig amb el tennista marroquí El Aynaoui, al centre, darrera

SHI-KAN

 >> L’equip femení del Shi-kan ha guanyat la medalla de bronze

>> CICLISME

Bons resultats
d’Oriol Llesuy

>> FUTBOL

El CD Montcada
és cinquè en

perdre a Roses

>> HANDBOL

La Salle femení
encadena

sis victòries
>> TAICHI

Exhibició a
Barcelona

>> MARATÓ LONDRES

Vilana baixa de
les tres hores

El montcadenc David Vilana va
fer un temps de 2 hores i 53
minuts a la Marató de Londres,
el passat 18 d’abril. Vilana va
quedar el 689 de més de 33.000
participants i va ser el quart mi-
llor espanyol de més d’una
setantena de corredors. L’atleta
s’ha mostrat satisfet perquè ha
baixat de les tres hores. SA

nicipal d’Esports i Lleure (IME).
El resultat fins a la suspensió del
matx era de 6-2 i 2-1 per a Tru-
jillo, número 400 de l’ATP. En
femení, la russa Katia Ivanova es
va imposar a la catalana Marta
Morata per 6-1 i 6-4.

Satisfacció. El director del
torneig, Xavier Farré, ha fet una
valoració positiva “perquè s’ha
vist un bon nivell  i els tennis-

tes locals han fet un bon pa-
per”. El millor classificat va ser
Daniel Navarro, que va estar a
punt de passar a la segona fase.
Per la seva banda, el regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC),
present a la fase final, va lloar el
Tennis Reixac “per portar ten-
nis de qualitat al municipi”.
El dia de la cloenda va assistir
el tennista marroquí Younes El
Aynaoui, número 174 de l’ATP.

Malgrat fer el millor partit de la
temporada des que l’entrenador
Pitu González és a la banqueta,
el CD Montcada va perdre el
passat 2 de maig a Roses per 3-
2, un resultat que l’allunya una
mica més de la promoció d’as-
cens a Primera Catalana. El
Montcada ha baixat un lloc a la
classificació i ara és cinquè amb
49 punts al Grup Primer de Pre-
ferent. Per a l’entrenador, el seu
equip va exhibir un bon nivell
de joc i no es mereixia la derro-
ta, que ha qualificat d’injusta. El
Montcada es va avançar en el
marcador amb un 0-2, però el
Roses va reduir aviat diferències.
En la recta final del matx, el
conjunt local no va tenir gaire
sort: es va quedar amb un home
menys i va encaixar el gol de la
derrota “en claríssim fora de
joc”, comenta el tècnic, qui
també lamenta alguns errors de
la seva plantilla.  SA

La Salle femení ha encadenat sis
victòries consecutives en la rec-
ta final de Segona Catalana. Els
dies 1 i 2 de maig va guanyar el
Calella per partida doble: dis-
sabte, en el partit ajornat de la
primera volta, per 12 a 27, i diu-
menge a casa per 27-15. A man-
ca d’una jornada perquè acabi
la competició, La Salle podria
quedar entre el cinquè i sisè lloc.
Per al tècnic, José Antonio Qui-
rós, la clau de la reacció és “el
bon moment de forma física
i  la confiança en si matei-
xes”. L’entrenador, que seguirà
a la banqueta, lamenta que el
moment dolç hagi arribat al fi-
nal i es mostra esperançat de cara
a la temporada vinent. SA  >> Exhibició de taichí  a Barcelona

L’Espai de Taichi Montcada va
participar el 25 d’abril a la setena
edició de la marató de taichi de
Barcelona, al Maremàgnum.
Montcada va prendre part amb
35 alumnes. LM

Oriol Llesuy, corredor del CC
Montcada Saunier Duval, ha
estat el més destacat en les úl-
times proves. El 24 d’abril,  el
ciclista local va ser segon al Gran
Premi Vila de Piera. Per equips,
el Montcada també va quedar
en segona posició. D’altra ban-
da, Llesuy va arribar al vuitè lloc
al Gran Premi Ódena, que va
tenir lloc el passat 25 d’abril. La
resta de corredors montcadencs
també van fer un bon paper. Les
pròximes cites esportives del
Montcada són el 8 de maig el
Gran Premi de la Diputació de
Barcelona i, el dia 9, la Cursa Ci-
clista del Llobregat. LM

ESPAI TAICHI

Bronze local al
torneig català

per equips
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mésen 2 minuts
LA SALLE B. HANDBOL>Ascens a 2a Catalana

A dues victòries de Segona
El sènior masculí B de La Salle no ha aconseguit bons resultats als
dos últims partits de la fase d’ascens a Segona, tots dos jugats a
casa. Va empatar a 30 gols contra l’Esplugues i a 28 contra el
Cornellà. “La lectura positiva és que vam puntuar”, afirma el
tècnic Luis Canalejas, qui afegeix que guanyant els dos partits que
manquen pujaran de categoria. La Salle té en la recta final de la
temporada tres jugadors lesionats dels quals un d’ells, Jordi Villar,
ha hagut de passat pel quiròfan. SA

CB MONTCADA-AYMA  B. BÀSQUET>1a Catalana

Baixa a Segona a manca d’una jornada
El sènior B del CB Montcada no ha pogut mantenir la categoria
de Primera Catalana. A manca d’una jornada, ja no té cap opció
d’el·ludir el descens directe. A l’últim partit va perdre contra el
Sagrada Família per 69-68, una diferència mínima que s’ha repetit
en els resultats de la recta final de la lliga. La plantilla i el tècnic,
Joan Rubio, estan afectats per la pèrdua de la categoria. “Hem
tingut mala sort”, afirma Rubio, qui reconeix que altres factors
com la dinàmica perdedora des de principi de temporada també
han influït en la plantilla. Rubio, que dirigeix l’equip des de fa un
parell de mesos, podria continuar a la banqueta per intentar tor-
nar a Primera. SA

El sènior A s’ho juga
tot als últims partits
A manca de dues jornades
perquè acabi la lliga, el sènior
masculí A del CB Elvira Cuyàs
està tercer del Grup Sisè del
Campionat Territorial, una clas-
sificació que li permet jugar la
promoció d’ascens. L’últim par-
tit de lliga a la pista del Parets el
pròxim 15 de maig pot ser
decisiu, ja que visita el quart, a
tan sols una victòria. A la dar-
rera jornada, l’Elvira va perdre
contra el Gassó per 72 a 37. A
la foto, un jugador de l’Elvira –
de blau– en un partit. SA

EF CAN SANT JOAN. FUTBOL > Tercera Divisió

Bon partit a casa contra l’Alella
L’Associació Esportiva Can Cuyàs segueix fent un bon paper en la
seva primera temporada a Segona Divisió A. A l’última jornada,
l’equip dirigit per Alfonso Anés va exhibir un bon nivell de joc i es
va imposar amb claredat a l’Alella per 3-0. Precisament el tècnic ha
destacat el fet que no s’hagi encaixat cap gol, “Normalment, ens
han fet massa gols, un problema que hem arrossegat durant
tota la lliga”. El conjunt es troba a una posició còmoda de la
taula a manca de cinc jornades perquè acabi la competició. El seu
objectiu, complert amb escreix, era mantenir la categoria. SA

CHLSM

CB MONTCADA

SÒNIA HERNÀNDEZ

Retorn a Segona, malgrat perdre l’últim matx i quedar terceres
L’equip femení de l’Escola de Futbol Can Sant Joan Blaugrana ha aconseguit el retorn a Segona
Divisió, en quedar classificat a la tercera posició del Grup Primer de Tercera Divisió amb 50 punts.
La plantilla, però, no va poder celebrar l’ascens a l’última jornada en perdre contra la Guineueta –
proclamat campió de lliga amb 52 punts– per 1-3, una derrota que inicialment l’impedia pujar de
categoria ja que només ascendia el primer classificat. Com és lògic, la tristesa i la decepció van envair
la plantilla en acabar l’últim partit de la competició perquè no havien obtingut l’objectiu de la tempo-
rada. Però, uns canvis de darrera hora sobre la quantitat de conjunts ascendits, ha permès finalment al
club de Can Sant Joan retornar a Segona. Des de la directiva, s’ha fet una valoració positiva. “Es
mereixien l’ascens, només havien perdut dos partits en tota la temporada”, afirma el president
de l’Escola, José Hernández. Per la seva banda, el tècnic, Jesús Mateo, també s’ha mostrat content
amb l’ascens, tot i que en acabar el matx –molt abatut– va afirmar que la Guineueta mereixia la
victòria i pujar perquè havia jugat millor. “Va controlar millor el mig del camp, va ser superior”,
va dir Mateo, qui va afegir que els feia molta il·lusió quedar campions. La plantilla està formada per
joves jugadores de Montcada. A la foto, les futbolistes agraeixen a l’afició el seu suport. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA>Segona A
MIQUEL ALBA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET>Territorials

VITEL B. FUTBOL SALA> Primera Nacional B

Segueix líder a l’espera de rebre el Vidreres
Una jornada més, el Vitel B encapçala el grup Primer de Primera
Nacional B, després de guanyar el Castellar a l’última jornada per
9-3. El partit clau on es decidirà qui puja de categoria és el que es
disputarà al pavelló Miquel Poblet el pròxim 16 de maig entre el
Vitel B i el Vidreres, tercer classificat. L’entrenador, Emili Domin-
go, es mostra confiat en les possibilitats de l’equip de cara a la recta
final de la lliga. La plantilla ha recuperat els tres jugadors cedits al
Vitel A després que acabés la competició de Divisió de Plata. Àlex
i Juanjo ja van jugar a l’últim partit, mentre que Andrés, que estava
lesionat, podria reaparèixer la propera jornada. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

PENYA DECANO

FUTBOL TERCERA

La Penya Decano
tanca la temporada
contra l’Alegria
La Penya Decano disputarà el
pròxim 9 de maig l’últim partit
de lliga de Tercera Regional. Els
montcadencs rebran la visita de
l’Alegria, a la zona alta de la
classificació del Grup Dinovè.
La Penya Decano ocupa la pe-
núltima posició. La plantilla i la
directiva han fet un balanç
positiu de la temporada malgrat
estar a la part baixa, ja que
l’objectiu era consolidar l’equip
per a futures temporades. SA

LLUÍS MALDONADO

CB ELVIRA CUYÀS

BÀSQUET FEMENÍ

Al sisè lloc del
Grup Tercer de
Tercera Catalana
El sènior femení del Club Bàs-
quet Elvira Cuyàs de Mas Ram-
pinyo ocupa la sisena posició del
Grup Tercer de Tercera Catala-
na amb 27 punts i 18 partits dis-
putats. A l’última jornada,
l’equip va guanyar amb como-
ditat el Sant Joan de Mata per
50-38 en un matx on l’Elvira
Cuyàs va exhibir un bon nivell.
El conjunt local està fent una
bona segona volta i ha remuntat
moltes posicions a la taula
després de l’inici irregular de
temporada.  SA
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L’equip de natació de l’Escola
de l’Ajuntament va aconseguir
uns excel·lents resultats al Cam-
pionat Territorial, disputat a Ba-
dalona el passat 24 d’abril. Els
nedadors que van pujar al més
alt del podi són la infantil Anna
Martínez (lliures i papallona),
l’aleví Javier Suárez (lliures i
braça) i l’equip mixte de relleus
4x25 m lliures. Per la seva ban-

Cinc ors i un bronze per
a l’equip de l’Ajuntament

>> NATACIÓ. Campionat Territorial

sílvia alquézar
redacció

La infantil Cristina Pozo, del
Club de Gimnàstica de La Unió
de Mas Rampinyo, va guanyar
la medalla de plata al Campionat
Territorial de Gimnàstica Rítmi-
ca, disputat a Vilafranca del
Penedès el passat 24 d’abril. Per
conjunts, l’equip aleví va quedar
a la cinquena posició en la prova

Cristina Pozo, medalla
de plata en mans lliures

>> GIMNÀSTICA. Campionat Territorial

sílvia alquézar
redacció

La Joventut Atlètica Montcada
va aconseguir uns resultats
excel·lents al Campionat Co-
marcal en pista, disputat en dues
jornades a Terrassa. El club lo-
cal va guanyar un total de 23
medalles, deu les quals d’or, en-
tre les diferents categories i
proves. Els tres atletes que van
obtenir pujar al més alt del podi
en dues ocasions són l’aleví

Èxit de la JAM en pista
>> ATLETISME.  Campionat Comarcal

Montcada serà una de
les seus del Trofeu Marca

>> FUTBOL SALA. XXI edició del torneig en places públiques

L’Institut Municipal d’Esports i
Lleure (IME) ha arribat a un
acord amb els organitzadors del
Trofeu Marca de futbol sala en
places públiques –el diari es-
portiu i l’empresa Granada Bu-
siness Sport– perquè Montcada
sigui una de les 292 seus de la
fase classificatòria local i comar-
cal, que es disputarà entre el 26
i 28 de juny davant del pavelló
Miquel Poblet, on instal·laran
dues pistes esportives. El torneig
s’adreça a equips formats per
jugadors benjamins i alevins. La
fase autonòmica tindrà lloc el 29
i 30 de juny a Sabadell i la na-
cional el 3 i 4 de juliol a Ma-
drid, a la qual arriben només els
millors. El Trofeu Marca
reparteix 40.000 premis en ma-
terial esportiu i 21.000 trofeus i
medalles. Es disputaran 6.000
partits on participaran 70.000
nens en 928 vies públiques. La
inscripció serà gratuïta.

Objectiu. El regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC), ho va
tenir clar des del primer dia que
li va arribar la informació a les
mans: “És una bona oportu-
nitat per promoure l’esport al

sílvia alquézar
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

El partits, adreçats a benjamins i alevins, es jugaran entre el 26 i 28 de juny

 >> El moment de la signatura del conveni Trofeu Marca de futbol sala

les classificacions

FUTBOL SALA

Divisió de Plata. Grup B
Jornada 30
Bilbo-Vitelcom 4-4
Equip Partits Pt.
1 Benicarló 29 80
2 Barcelona 28 64
3 Bilbo 28 61
6 Vitelcom 28 49

Primera Nacional B. Grup 1
Jornada 26
Vitelcom B-Castellar 9-3
Equip Partits Pt.
1 Vitelcom B 25 57
2 Alella 24 55
3 Vidreres 23 53
4 Pavisa 25 49

Segona Divisió A. Grup 3
Jornada 26
Can Cuyàs-Alhella 3-0
Equip Partits Pt.
1 Bonaire 25 57
2 Catalònia 24 56
3 At. Català 26 53
9 Can Cuyàs 26 34

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 29 i 30
Almassera-Valentine 82-84
Valentine-València 89-77
Equip Partits Pt.
1 Vic 30 52
2 Archena 30 51
3 Llíria 30 51
6 Valentine 30 48

Masculí. 1a Catalana. Grup 3
Jornades 28 i 29
Santa Coloma-Mont. B 97-84
Sagrada F.-Mont. B 69-68
Equip Partits Pt.
1 Santa Coloma A 29 53
2 Sants A 29 53
3 Badalona 29 51
16 Montcada B 29 36

Femení. 1a Catalana. Grup 1

Jornades 27 i 28
Valentine-Salt 69-61
Valentine-Terrassa 86-88
Equip Partits Pt.
1 Terrassa 28 54
2 BBC Badalona 28 50
3 Valentine 28 50
4 Asisa 28 48

Masculí. Ct. Territorial. Grup 6
Jornades 27 i 28
Elvira A-Sentmenat a.
Ripollet-Elvira  A 72-37
Equip Partits Pt.
1 La Garriga B 25 45
2 Gassó Ripollet 24 44
3 Parets 24 41
4 Elvira A 23 40

Masculí. Ct. Cat. B. Grup 2
Jornades 27 i 28
Font C-E. Cuyàs B 92-54
E. Cuyàs B-Sant Ramon 72-69
Equip Partits Pt.
1 Tecla Sala 27 49
2 Sant Jordi 28 49
3 Sant Ignasi 27 48
12 Elvira Cuyàs B 28 35

Femení. 3a Catalana. Grup 3
Jornades 27 i 28
Descansa: E. Cuyàs
Elvira Cuyàs-Sant Joan 50-38
Equip Partits Pt.
1 Manlleu 20 36
2 L’Ametlla 19 35
3 Les Corts B 17 30
6 Elvira Cuyàs 18 27

FUTBOL

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 30 i 31
Montc.-S. Cristóbal 1-3
Roses-Montcada 3-2
Equip Partits Pt.
1 Sant Celoni 31 60
2 L’Escala 31 56
3 Taradell 31 55
5 Montcada 31 49

Segona Regional. Grup 9
Jornades 30 i 31

Lloreda-Sant Joan 1-3
Sant Joan-Llefià 1-3
Equip Partits Pt.
1 Llefià 31 69
2 La Llagosta 31 64
3 Montmeló 31 60
14 Sant Joan 31 35

Tercera Regional. Grup 19
Jornades 28 i 29
Vallbona-P. Decano 3-1
Gòtic-P. Decano 2-1
Equip Partits Pt.
1 Mollet 29 81
2 PB Olivella 28 68
3 Danubio 28 64
15 P. Decano 28 19

Femení. 3a Territorial. Grup 1
Jornada 26
Can St. Joan-Guineuta 1-3
Equip Partits Pt.
1 Can Sant Joan 24 47
2 Guineueta 24 46
3 Cerdanyola M. 24 45
4 La Roca 24 38

HANDBOL

Masculí. Copa Catalana
Jornades 2 i 3
La Salle-OAR Gràcia 28-32
La Roca-La Salle 25-25
Equip Partits Pt.
1 Sant Esteve 3 6
2 OAR Gràcia 3 4
3 La Salle 3 1
6 La Roca B 3 1

Masculí. 3a Cat. Fase final
Jornades 3 i 4
La Salle B-Esplugues 30-30
La Salle B-Cornellà 28-28
Equip Partits Pt.
1 Cornellà 4 7
2 Esplugues 4 5
3 La Salle B 4 4
4 Súria 4 0

Femení. 2a Catalana
Jornades 24 i 25
Cardedeu-La Salle 22-25
Calella-La Salle 12-27

La Salle-Calella 27-15
Equip Partits Pt.
1 Arrahona 20 38
2 Ascó 20 36
3 La Roca 20 32
6 La Salle 20 21

NATACIÓ

Final Campionat Territorial
4x25 m lliures mixtes
1 Montcada 1’04’’00
100 m lliures infantil
1 Anna Martínez 1’14’’95
Papallona infantil femení
1 Anna Martínez 1’25’’69
Lliures aleví masculí
1 Javier Suárez 34’ ’81
Lliures aleví femení
5 Marta Sánchez 35’ ’67
Papallona aleví masculí
3 Jaume Jiménez 48’ ’83
Esquena aleví femení
4 Anna Suárez 41’ ’07
Braça aleví masculí
1 Javier Suárez 44’ ’06

LLIGA ESCOLAR

Futbol sala benjamí.
Jornades 16, 17 i 18
Can Cuyàs-E. Cuyàs 1-0
R. Fuster B-Sagrat Cor 2-0
FS Mont. B-FS Mont. A 9-12
Reixac-R. Fuster A 1-0
Descansa: Mitja Costa
E. Cuyàs-R. Fuster B 0-1
FS Mont. B-E. Cuyàs 1-0
Equip Partits Pt.
1 FS Montcada A 14 42
2 Reixac 11 28
3 Mitja Costa 13 26
4 FS Montcada B 15 23
5 Ramon Fuster A 11 18
6 Ramon Fuster B 13 18
7 AE Can Cuyàs 13 12
8 Sagrat Cor 12 6
9 Elvira Cuyàs 0 0

Futbol sala aleví
Jornada 14
Badia A-E. Cuyàs a.
Mitja Costa-Reixac 10-3

 LLIGA DE L’IME

l’apunt

Entre el 10 i el 21 de maig és
obert el termini d’inscripció al
torneig de futbol 2004 que
organitza l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure a l’estiu. La
quota és de 300 euros. La re-
serva de plaça s’ha de fer a
l’IME en horari de matí i tar-
da. Els partits es disputaran
entre el 12 de juny i el 9 de
juliol. El play-off es jugarà del
12 al 15 de juliol. SA

>> JORNADES

La Salle celebra
la festa escolar

SÒNIA HERNÀNDEZ

 >> La festa de la Salle va incloure partits de bàsquet, handbol i futbol sala

IME

 >> Els participants locals que van nedar al Territorial de natació

da, l’aleví Jaume Jiménez va gua-
nyar la medalla de bronze en la
modalitat de papallona. La res-
ponsable de l’Escola de natació,
Clara Ortuño, ha fet una valora-
ció positiva dels resultats, simi-
lars als d’edicions anteriors. Cinc
nedadors montcadencs han ob-
tingut el passi a la final del Cam-
pionat de Catalunya, que es farà
a Reus el 16 de maig. Els re-
presentants locals tenen opcions
de guanyar medalla.

de mans lliures. Les compo-
nents van ser Elena Bea, Laura
Riera, Patrícia Jané, Andrea Co-
ca, Andrea Mayor i Astrid Ovie-
do. D’altra banda, a la categoria
benjamí, Andrea Mayor va ser
vuitena en la modalitat de mans
lliures al nivell A, una classifi-
cació que li impedeix passar a la
final del Campionat de Cata-
lunya.

LA UNIÓ

L’escola La Salle va celebrar
entre els dies 23 i 25 d’abril la
festa del centre, amb activitats
molts diverses com partits de
futbol, bàsquet i handbol, jocs,
inflables per als més petits i un
certamen literari adreçat a totes
les edats. La festa va ser un èxit
de participació. LR

Viver-Badia B 9-5
Descansa: FS Montcada
Equip Partits Pt.
1 FS Montcada 11 31
2 Viver 11 24
3 Mitja Costa 10 12
4 Badia B 8 11
5 Reixac 10 10
6 Elvira Cuyàs 10 5
7 Badia A 5 0

ATLETISME

600 m llisos cadet masculí
1 Francisco Castro 1’43’’05
2 Basili Alcázar 1’50’’01
300 m llisos cadet masculí
2 Albert Herrero 44’ ’08
Salt de longitud infantil femení
1 Andrea Martín 4’08m
150 m llisos infantil femení
1 Andrea Martín 22’ ’02
80 m llisos infantil femení
2 Andrea Martín 11’’07
Pilota aleví masculí
1 Lluís Naval 30’16m
600 m llisos aleví masculí
1 Aitor Martín 1’52’’00
2 Lluís Naval 2’16’’00
600 m llisos aleví femení
1 Irina Casado 2’07’’06
60 m llisos aleví femení
2 Irina Casado 9’ ’04
400 m llisos benjamí femení
4 Paula Teruel 1’33’’01
5 Alba Maya 1’34’’00
8 Alba Molina 1’48’’02
Longitud benjamí femení
2 Alba Maya 2’39m
4 Paula Teruel 2 ’16m
6 Alba Molina 1’92m
60 m llisos benjamí femení
2 Paula Teruel 11’’03
3 Alba Maya 11’’04
6 Alba Molina 12’ ’07

Marató d’Empúries
56 José Gil 3h18’58’’

 >> Les gimnastes de La Unió van fer un bon paper al Territorial

carrer”. La iniciativa municipal
no hauria estat possible sense el
suport econòmic de l’empresari
montcadenc Jorge Comas, que
financia l’esdeveniment al mu-
nicipi. El passat 5 de maig,
l’Ajuntament va signar el
conveni de col·laboració amb
el propietari de Iberfusion i el
representant de Marca, Fernan-
do Mantilla, de l’empresa orga-
nitzadora, qui va comentar que
la filosofia del torneig és “fo-
mentar l’esport escolar i
acostar els seus valors a la
ciutadania”.

Aitor Martín (600 metres llisos i
2.000 metres llisos), la infantil
Andrea Martín (longitud i 150
metres llisos) i el cadet Francis-
co Castro (600 metres llisos i
llançament de disc). D’altra ban-
da, la JAM va participar el 2 de
maig a la Milla de la Sagrada
Família, on els millors locals van
ser els alevins Aitor Martín i Aida
Ariza, que van ser tercers. SA

a. ajornats
sr. sense resultat
pt. punts




