
de Montcada i Reixac

El PPC passa a ser la segona força per davant de CiU. Pàgina 3

SÍLVIA ALQUÉZAR

>>  Canvi de canonades
al carrer Santiago arran
d’una doble rebentada P.5

El PSC, el partit més votat
en uns comicis europeus
marcats per l’abstenció

L’espectacle Colors del món fet el 14 de juny a la plaça de l’Església P. 26

A Montcada i Reixac, ja ‘És estiu’

S’enderroca
l’antic dipòsit
de vehicles per
construir 12
pisos protegits

P.4

 >> Aspecte de l’antic dipòsit

A principi de juny es van iniciar les activitats previstes al programa Montcada És estiu que organitza
l’Ajuntament i que inclou concerts, cinema, tallers, sortides, exposicions i esports, entre d’altres.
L’oferta ha quedat recollida per primera vegada en una revista que s’ha distribuït arreu del municipi.

>> Terra Nostra acull
l’homenatge als taxistes
jubilats de l’AMB P.15

>> Benestar Social sub-
vencionarà un programa
d’assistència a infants a
la Ribera P.11

>>  El 23 de juny serà
el Dia de Montcada al
Fòrum 2004 P.13
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MARIO AZAÑEDO

>>  La Salle d’handbol
femení guanya la Copa
Catalana P.31

>>  Arriben les festes de
Can Sant Joan, la Ribera
i el Bosc d’en Vilaró P. 29

PILAR ABIÁN

>>  Suplement especial
La futura
urbanització
de Mas Duran

ARXIU/PILAR ABIÁN

Properament l’empresa públi-
ca Montcada Societat Munici-
pal (MSM) obrirà una oficina
per recollir les sol·licituds dels
veïns intressats a adquirir un dels
12 habitatges protegits previs-
tos al carrer Ripoll, al solar que
fins ara acollia el dipòsit de ve-
hicles. Aquesta serà la primera
promoció de l’MSM que ja ha
adjudicat l’enderroc de l’antic
edifici a l’empresa Serop.Vegeu

pàgines
centrals
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HANDBOL FEMENÍ

La Salle es proclama campiona
de la Copa Catalana de Segona
L’equip, dirigit per José Antonio Quirós, va guanyar el Cardedeu a la final disputada a domicili per 18 a 24

sílvia alquézar
redacció

 >> Les jugadores i els cos tècnic amb la copa de campiones de Catalunya després del partit

les frases

“El triomf és important per a
l’handbol femení del muni-
cipi, que va quedar tocat
després de la desaparició
del BM Montcada ”

EL PRESIDENT

“Som una pinya, neces-
sitàvem la victòria per con-
solidar la plantilla i, a partir
d’aquí, assolir nous objec-
tius com l’ascens”

EL TÈCNIC

LES CAPITANES
“La Copa és el premi a
l’esforç d’una temporada
per deixar el club i la ciutat
el més alts possible”

La Salle femení ha culminat la
temporada amb la consecució
de la Copa Catalana de Segona
categoria, una victòria que con-
firma la seva trajectòria ascen-
dent amb dotze partits conse-
cutius sense conèixer la derrota.
L’equip dirigit per José Anto-
nio Quirós es va imposar el pas-
sat 12 de juny a la final davant
el Cardedeu a domicili per 18-
24, en un partit vibrant i igualat
que la plantilla local va contro-
lar en tot moment.

Gran partit. La Salle femení
va jugar un matx molt complet,
sobretot en defensa. Al principi,
ambdós conjunts van sortir a la
pista nerviosos, un fet que es va
traduir en el marcador amb un
empat a zero fins al minut set.
El Montcada va inaugurar l’elec-
trònic i va aconseguir diferèn-
cies de tres i quatre gols que es
van mantenir fins al final de la
primera part (9-12). A la repre-
sa, el Cardedeu no va llançar la
tovallola i va arribar a estar a un
gol al minut 7, però la sòlida
defensa i l’encert en atac van dur
La Salle fins a la victòria final.
“És un premi a l’esforç i les
ganes de dur La Salle i Mont-
cada al més alt”, coincideixen
a destacar les dues capitanes de
la plantilla, Ana i Cris. L’especial
motivació de l’equip davant
aquesta final ho resumeix el fet
que una de les jugadores, Lour-
des Veas –excomponent de
l’antic BM Montcada de Divisió
d’Honor– va jugar tot el partit
amb el dit trencat, malgrat que
ella  no ho va saber fins que va
anar al metge en acabar el partit.
La victòria a la Copa Catalana
és important per diversos mo-

Comencen les
obres de la
piscina i el

jacuzzi exteriors

>> MONTCADA AQUA

sílvia alquézar
pla d’en coll

El complex esportiu Montcada
Aqua disposarà d’una piscina ex-
terior i un jacuzzi a partir del mes
de juliol. Les obres, que van co-
mençar a final de maig, també
inclouen la construcció d’una
zona de solàrium. La piscina, de
100 m2 de làmina d’aigua, estarà
connectada amb el jacuzzi, que
també funcionarà a l’hivern. Els
treballs, a càrrec de l’empresa
Myrtha Pools, tenen un pressu-
post de 210.000 euros. L’Ajun-
tament destinarà la subvenció de
la Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona del programa CAME, de
394.289 euros, per al finança-
ment parcial dels treballs.

Nou atractiu. Per al regidor
d’Esports i president de l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure
(IME), Juan Parra (PSC), la pis-
cina exterior és un nou servei per
als usuaris del complex esportiu
Montcada Aqua, ubicat al Pla
d’en Coll. “Tindrà un ús més
lúdic que la resta de piscines
de l’equipament, per sortir a
fer una capbussada i prendre
una mica el sol”, comenta
l’edil.

 >> Obres de la piscina exterior

SÍLVIA ALQUÉZAR

tius. D’una banda, és l’únic títol
que ha guanyat aquesta tempo-
rada un equip sènior de la
localitat. D’altra, el triomf con-
firma la línia ascendent de La
Salle femení des que José Anto-
nio Quirós és a la banqueta, una
etapa que obre bones expecta-
tives de cara a la temporada
vinent en què novament s’inten-
tarà l’ascens a Primera Catalana.
“S’ha fet una pinya, neces-
sitàvem el triomf per conso-
lidar el projecte i, a partir
d’aquí, assolir nous objec-
tius”, explica el tècnic. En aquest
sentit s’ha manifestat el president
de La Salle, Josep Maresma, qui
ha valorat positivament la victò-
ria des d’una perspectiva més
àmplia: “El triomf és impor-
tant per a l’handbol femení
del municipi, que va quedar

molt tocat després de la desa-
parició del BM Montcada”.
Aquest és el primer títol de La
Salle amb Josep Maresma com
a president. L’entitat acomiada-
rà la temporada el 18 de juny
amb un sopar a un restaurant
de la localitat.

 >> L’alegria es va desbordar

FOTOS: JORDI SALAT

El Consell Municipal de la Dona expressa el seu
condol per totes les dones que fins ara han estat
víctimes de la violència de gènere. Continuarem en la
lluita per aconseguir la tolerància zero amb qualsevol
violència exercida contra les dones.

Les recordarem en una concentració cada últim dilluns
de mes,  a les 19h, a la porta de la Casa de la Vila, al
carrer Major, 32. La propera convocatòria és el dia 28
de juny. Us hi esperem.

Consell Municipal de la Dona
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L’acte central serà
un partit de l’ACB
de màxim nivell

>> BÀSQUET. 25è aniversari del CB Montcada

Ja han passat 25 anys des que
un grup de joves jugadores del
club d’handbol de la ciutat van
decidir constituir una entitat de
bàsquet al municipi. Una vegada
consolidada la secció femenina,
els primers equips masculins es
van crear el 1983. Per comme-
morar l’aniversari, el CB Mont-
cada ha programat diversos
actes al llarg d’aquest any, que
es van iniciar el passat 4 de juny
amb el tradicional sopar fi de
temporada, amb l’assistència de
217 persones entre les quals hi
havia els representants munici-
pals i de l’empresa de pintu-
resValentine, patrocinador dels
dos sèniors.

Data important. Per al pre-
sident del club, Pere Oliva, “que
un club de bàsquet arribi al
quart de segle no és gens
fàcil”. L’acte central de la cele-

sílvia alquézar
redacció

 >> La directiva del CB Montcada amb les autoritats municipals i el director general de Valentine a Montcada

El CD Montcada fitxa sis jugadors
>> FUTBOL. Preferent Regional

El CD Montcada ha tancat ja
els primers fitxatges per a la tem-
porada vinent, en què novament
intentarà l’ascens a Primera Ca-
talana. El nou equip, dirigit per
Toni Carrillo, intenta buscar
l’equilibri entre la joventut, l’ex-
periència, la força i la tècnica. La
directiva, presidida per Joan Al-
calà, ha confirmat la incorpo-
ració del porter Xavo, que pro-
vé del Granollers de Tercera
Divisió i té una gran experiència.
De la demarcació de migcamp,
el Montcada ha contractat
l’esquerrà Ricki Vega, un home
molt tècnic que fa bons llança-
ments de falta i que aquesta últi-
ma lliga ha jugat al Júpiter de
Primera Catalana. També ha
incorporat Huertas, del Vilassar

sílvia alquézar
redacció

LLUÍS MALDONADO

 >> D’esquerra a dreta, Ventas, el president Antoni Alcalà, Mejías, Sergio, el tècnic Toni Carrillo, Gimeno i Roger

 >> El primer equip femení del CB Montcada es va crear
la temporada 79-80 i era cadet. Es va formar després de
separar-se del club d’handbol

 >> Moltes jugadores de l’infantil femení del 94-95, amb
César Melgosa a la banqueta, juguen ara al primer equip
femení del club com les bessones Jurado i Montse Roca

 >> El Valentine Montcada va guanyar la Lliga Catalana
EBA el 1995.En acabar el partit, l’alegria es va desbor-
dar a la graderia i a la banqueta locals

 >> Equip sènior masculí que va pujar a Segona Nacio-
nal el 1991. Dos jugadors locals, Raúl González i Miguel
Ángel Guerras, van anar a la selecció catalana >> El Valentine va aconseguir el segon ascens a LEB 2 el 2003 a Osca

TXEMA BELTRÁN

CB MONTCADACB MONTCADA

SÍLVIA ALQUÉZAR CB MONTCADA

de Dalt de Preferent, un tot
terreny al centre del camp que
va molt bé de cap. En aquesta
posició, el club ha fitxat també
el jove Marc Roger, del conjunt
juvenil del Mercantil de Divisió
d’Honor qui, amb només 20

anys, disputarà la seva primera
temporada com a amateur. A
la posició de defensa, el Mont-
cada comptarà la temporada
vinent amb Pradas, un central
molt fort que prové del Santa
Eulàlia de Primera Catalana, i el

lliure Ivan Gimeno, de l’Horta.
un. Han renovat de la tempora-
da actual el golejador Sergio
López –pitxitxi en les tres
últimes lligues– Xavi Ventas,
José Mejías, Raúl Castillo,
Juanele i el jove Córdoba.

La pròxima lliga. El Mont-
cada ja coneix contra qui s’haurà
d’enfrontar la pròxima tempo-
rada. Serà un grup complicat,
amb molta rivalitat. Un dels
noms a tenir en compte és el
Blanes que, tot i ser un recent
ascendit a Preferent, ha fet un
equip molt potent amb el pres-
supost més alt de la categoria.
L’Escala, que enguany ha jugat
la promoció d’ascens al grup del
Montcada, tornarà a veure’s les
cares amb el conjunt montca-
denc. La pròxima lliga tindrà
també com a plats forts els
nombrosos derbis vallesans
amb equips com el Mollet i el
Sant Cugat. “Sembla que l’as-
cens serà més complicat que
aquesta última temporada”,
ha indicat el vicepresident del
CD Montcada, Gonzalo Fras-
nedo. Aquest és el quart projecte
del club per assolir l’ascens
“amb més il·lusió si cal”, afir-
ma el president, Antoni Alcalà.

bració es farà al setembre.
L’Ajuntament i el club organit-
zaran un partit entre dos equips
d’ACB de màxim nivell al pa-
velló Miquel Poblet. “El bàs-
quet i la ciutat es mereixen
un acte d’aquest tipus per
commemorar l’efemèride”, va
indicar el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC). Coincidint
amb aquest esdeveniment,
l’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), va anunciar
que “es retrà homenatge a una
figura del bàsquet montca-
denc de reconegut prestigi”.
Al desembre, l’entitat farà un
clínic per a entrenadors a càrrec
de Ricard Cases, tècnic del
Ricoh Manresa, i algun altre en-
trenador d’ACB.
El CB Montcada ha assolit di-
versos títols al llarg de la seva
història. Els més destacats van
ser la Copa Catalana el 1995 i
dos ascensos a LEB 2, el 2000 i
2003.

SÒNIA HERNÀNDEZ
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 >> El podi dels tres primers de la general, amb Lluís Mas al centre, amb les autoritats

Lluís Mas, del CC Eurociclo,
guanya la XXIV Volta al Vallès

>> CICLISME

FOTOS: ÀNGEL ACÍN

>> ESCACS

El pavelló Miquel Poblet acollirà
entre el 25 de juny i el 3 de juliol
la dotzena edició de l’Open In-
ternacional d’Escacs Vila de
Montcada, organitzada per la
Unió Escacs Montcada i l’Ins-
titut Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME). Enguany hi parti-
ciparan prop de 200 jugadors,
entre els quals hi ha set grans
mestres i una quinzena de mes-
tres internacionals, en el moment
de tancar aquesta edició.  El nú-
mero 1 del rànquing és l’ucraïnès
Viktor Moskalenko, guanyador
de les tres últimes edicions. Del
club montcadenc competiran
una vintena de jugadors, entre
els quals destaquen el mestre na-
cional Josep Ridameya, el mes-
tre internacional Miguel Ríos i
el mestre català Marcelo Panelo.
El torneig constarà de 9 rondes
per al grup A, adreçat als juga-
dors amb millor puntuació
ELO, mentre que el grup B dis-
putarà vuit jornades. Els partits
es jugaran de 16 a 21h, a excep-
ció de l’últim dia, que la com-
petició tindrà lloc entre les 9.30
i les 14.30 h. Tot seguit es farà

sílvia alquézar
pla d’en coll

sílvia alquézar
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 >> L’ucraïnès Viktor Moskalenko

El mallorquí Lluís Mas, del CC
Eurociclo, ha guanyat la vint-i-
quatrena edició de la Volta al
Vallès, organitzada pel Club Ci-
clista Montcada-Saunier Duval
i l’Associació Ciclista Parets amb
la col·laboració de diversos
ajuntaments com el de
Montcada i Reixac. La ciutat va
ser protagonista en dues etapes:
el 5 de juny va tenir lloc la
sortida de la tercera cursa davant
del pavelló Miquel Poblet i al dia
següent aquest escenari va acollir
l’arribada de la cinquena i últi-
ma etapa de la Volta, que es va
adjudicar Adrián Martínez –del
Sepelaco de València– que va
quedar segon de la general a tan
sols dotze segons del primer
classificat. Les dues primeres
proves de la competició,
adreçada a corredors cadets, es
van disputar el 26 i 27 de maig.

Satisfacció. Lluís Mas, de 14
anys, es va mostrar molt content
amb el  primer triomf de la seva
trajectòria esportiva: “M’ha fet
molta il·lusió, estic molt
motivat per fer un bon paper
al Campionat d’Espanya”. La
Volta va comptar amb la

mésen 2 minuts

AE CAN CUYÀS. FUTBOL SALA> Segona Divisió A

El Vitel B acaba tercer
i no puja a Nacional A
El Vitel B s’ha quedat a les portes
de l’ascens. Tan sols un punt de
diferència amb el segon classificat
ha deixat l’equip local fora de la
Nacional A. El sènior B ha acabat
tercer del Grup Primer amb 66
punts, darrera del Vidreres (71
punts) i l’Alella (67 punts). L’entre-
nador, Emili Domingo–a la
foto– ha fet una valoració positi-
va de la temporada, malgrat no haver pujat. “El nostre objectiu
era mantenir la categoria sense problemes i gairebé hem
pujat”, indica Domingo, qui no continuarà a la banqueta la
campanya vinent per diferències de criteri amb la política del club.
“La base no es cuida com a mi m’agradaria”, diu el tècnic. De
fet, cap dels tres jugadors que enguany ha jugat al Vitel A pujarà al
primer equip. Andrés té ofertes de Divisió de Plata i Juanjo ha
fitxat pel Valldetenes de Nacional A. Àlex es queda al Vitel perquè
és veí de Montcada i també treballa a la ciutat. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

VITEL B. FUTBOL SALA> Primera Nacional B

Novè del Grup Tercer amb 46 punts
L’Associació Esportiva Can Cuyàs es va acomiadar de la tempo-
rada amb una victòria contundent a casa contra l’Iniciativa de la
Llagosta per 8-3 a l’últim matx de la lliga. L’equip ha acabat en la
novena posició en la seva primera campanya a Segona Divisió A
amb 46 punts. La directiva i la plantilla s’han mostrat satisfets de la
trajectòria del conjunt. L’objectiu d’enguany era mantenir la categoria
en el seu debut a Segona Divisió A, una meta que s’ha complert
amb escreix. De cara a la campanya vinent, l’entitat vol aspirar a
lluitar per l’ascens. SA

Cartell de luxe al dotzè
Open Vila de Montcada

 >> El moment de l’arribada d’Adrián Martínez a la meta de la cinquena etapa davant el pavelló Miquel Poblet

els resultats

GENERAL
1 Lluís Mas Eurociclo 4h19’44’’
2 Adrián Mtez. Sepelaco 4h19’56’’
3 Airán Fdez. Nicky’s 4h20’49’’
4 Vicente Burriel Vall Deuxo 4h21’11’’
5 Antonio Muñoz Vall Deuxo 4h21’14’’
6 Omar Marcet Nicky’s 4h21’46’’
7 Luis Vidal Eurociclo 4h22’14’’
8 Víctor Cabedo Sepelaco 4h22’50’’
9 Pascual Martín Sepelaco 4h22’51’’
10 Nicolás Macías St. Boi 4h22’59’’
11 T. Armengual Pollença 4h22’59’’
12 Roberto Mtez. Petra 4h23’05’’
13 E. Broseta Eurociclo 4h23’16’’
14 D. González Buen Pastor 4h24’08’’
15 D. Espildora Pollença 4h24’23’’
16 Cristian Bosch Pollença 4h25’58’’
17 David Gómez Pollença 4h26’13’’
18 À. Forcada Buen Pastor 4h26’22’’
19 Jaime Beltrán Vall Deuxo 4h26’55’’
20 Antonio Garcia Nicky’s 4h27’26’’
21 Raúl Baéz Campo Claro 4h28’40’’
22 U. Sánchez Sepelaco 4h29’51’’
23 S. Mora Sepelaco 4h31’50’’
24 Manuel Cruz Petra 4h32’12’’
25 Bernat Costa St. Boi 4h35’27’’
26 Carles Faco Sepelaco 4h37’25’’
27 C. González Vall Deuxo 4h43’40’’
28 A. Minguet Eurociclo 4h44’46’’

GENERAL EQUIPS
1 Eurociclo 13:14:20
2 Sepelaco 13:15:29
3 Nicky’s 13:15:47
4 Vall Deuxo 13:19:20
5 Pollença 13:23:99

REGULARITAT
1 Lluís Mas Eurociclo 77 pt.
2 Adrián Mtez. Sepelaco 66 pt.
3 Pascual Martín Sepelaco 44 pt.

METES VOLANTS
1 Raúl Baéz Campo Claro 6 pt.
2 Víctor Cabedo Sepelaco 5 pt.
3 Pascual Martín Sepelaco 4 pt.

MUNTANYA
1 Roberto Mtez. Petra 6 pt.
2 Adrián Mtez. Sepelaco 4 pt.
3 Omar Marcet Nikcy’s 2 pt.

participació de 10 equips d’ar-
reu de l‘Estat. El president del
CC Montcada, Joan Navarra,
ha fet una valoració positiva
“perquè participen ciclistes
de nivell i l’any vinent farem
25 anys”. Per la seva banda, el
regidor d’Esports, Juan Parra
(PSC), ha indicat que per a
l’Ajuntament “és una gran
satisfacció acollir i promocio-
nar la Volta”. La competició
va cloure amb el lliurament de
premis a càrrec de les autoritats
municipals i de la Diputació.

Set medalles
en natació, tennis

i gimnàstica

>> SPECIAL OLYMPICS

SÒNIA HERNÀNDEZ

el lliurament de trofeus. En to-
tal, es repartiran 7.350 euros
entre 32 premis. El guanyador
del grup A obtindrà un guardó
de 2.000 euros, el segon de
1.200 i el tercer de 700.
La principal novetat d’aquest
any és que l’Open està inclós
dins del Primer Circuit Interna-
cional d’Opens d’estiu de Cata-
lunya, organitzat per la Fede-
ració Catalana amb el suport de
la Generalitat.  L’objectiu és pre-
miar els millors jugadors dels
tornejos d’estiu. El que obtingui
la puntuació més alta rebrà un
guardó valorat en 3.000 euros.
En total, es repartiran 12.220
euros en premis fins al quinzè
classificat.

Sis montcadencs del grup
Catalònia i un del centre Coinre
que han participat en els Special
Olymipcs que s’han disputat a
Badalona han pujat al podi per
recollir medalla. En natació, Su-
sana del Pino i Jordi Timoneda
van aconseguir el bronze en
25m. crol i estil, respectivament.
Manuel Merino va ser bronze
en categoria masculina en 25 m.
crol. Mari Àngels Ayala va ser
segona en 25m. crol.
En tennis, Carlos Luna va ser
bronze, mentre Dolores Plaza
va obtenir dues medalles en
gimnàstica rítmica en l’especialitat
de Terra i Salt, i va ser quarta en
la modalitat de barra.
En total, el centre Aspasur va
aconseguir 37 medalles, 16 d’or,
9 de plata i 11 de bronze. Durant
quatre dies els esportistes s’han
divertit i esforçat per assolir un
bon resultat esportiu. Uns
resultats excel·lents que, segons
els organitzadors, “ja estava
assegurat abans d’iniciar-se
l’esdeveniment, perquè la sola
participació ja suposa una
gran fita en la integració so-
cial”. LR
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>> MONTCADA ÉS ESTIU

Balanç molt positiu d’una
temporada plena de novetats

>> JOCS ESCOLARS

La lliga escolar va cloure
el passat 5 de juny amb la
festa que va organitzar el
CDEM i l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure
(IME) al Parc de les Ai-
gües, amb la participació
de més de 500 persones.
El balanç de la tempora-
da és positiu. Hi ha hagut
canvis significatius com la
introducció del multies-
port, la incorporació de
més equips de secundària,
la implicació de totes les
escoles i les AMPAS, i la
contractació de monitors
especialitzats.

Valoracions. El regi-
dor d’esports i president
de l’IME, Juan Parra
(PSC), ha valorat positiva-
ment “les novetats i
l’augment de la parti-
cipació” i ha afegit que,
de cara a l’any que ve, s’ha
de potenciar més l’esport
a secundària. La presiden-
ta del CDEM, Cristina
Caldedero, ha destacat “la
feina de la coordinado-
ra de l’esport escolar,
Susana Moreno, i els
monitors”. Moreno ha
avançat que “l’any que
ve serà de consolida-
ció”. Les inscripcions per
a la propera lliga escolar
es faran del 15 de setem-
bre a l’1 d’octubre.

silvia díaz
redacció

La festa de clausura va aplegar més de 500 participants al Parc de les Aigües

Un total de 255 joves
al Casal Esportiu

SILVIA DÍAZ

 >> La natació és una de les activitats tradicionals del Casal

La xifra de participants al
Casal d’Estiu continua en
augment. Aquest any, 255
infants i adolescents parti-
ciparan al Casal, organit-
zat per l’IME. Els joves
estaran els matins del mes
de juliol a la piscina d’estiu
del carrer Bonavista i a
d’altres instal·lacions fent
activitats esportives i lúdi-
ques. Els cursets tenen un
caràcter formatiu però
també serveixen perquè els
infants s’ho passin bé. El
Casal es farà del 28 de juny
al 23 de juliol i s’adreça als

viu l’esp�rt
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 >> La festa va començar amb la desfilada

>> MONTCADA ÉS ESTIU

Encara hi ha places
al curset de country

 >> El lliurament de premis va ser un dels moments més esperats de la celebració

en 2 minuts...
�El Trofeu Marca s’ajorna

�Jornades CEIP Elvira Cuyàs

�Obre la piscina del centre

L’organització del Trofeu Marca ha decidit ajornar
la 21a edició del campionat de futbol sala benjamí i
aleví per manca de finançament. El torneig s’havia
de disputar del 26 de juny al 4 de juliol. Montcada
havia d’acollir, del 26 al 28 de juny, una de les fases
comarcals. La decisió de suspendre’l afecta a tota
Espanya. En substitució del torneig, l’IME organitza
el 29 de juny un 3x3 de futbol al carrer davant el
pavelló Miquel Poblet (18h). Les inscripcions es po-
den fer fins un dia abans a les oficines de l’IME. El
torneig està obert a totes les categories. SD

La piscina Zona Centre, al carrer Bonavista, es va
obrir el 15 de juny i estarà en servei fins el 13 de
setembre. La instal·lació obrirà de dilluns a diumenge
de 10.30 a 19h. El preu de l’entrada és de 3,5 euros
i per als majors de 65 anys, i els nens i joves de 6 a
17 anys, de 3 euros. També hi ha abonaments. LR

Les jornades del CEIP Elvira Cuyàs, dins els actes
del 25è aniversari del centre, van incloure partits de
futbol, handbol i multiesport, a més d’una exhibició
de psicomotricitat. La festa va comptar amb inflables
i un brau mecànic. SD

>> MONTCADA ÉS ESTIU

Comença el torneig
de futbol sala de l’IME

SÍLVIA ALQUÉZAR

Els partits del Torneig de
Futbol Sala 2004, que or-
ganitza l’IME, van co-
mençar el 14 de juny. Dot-
ze equips participen en
una de les competicions
que té més èxit d’inscrip-
cions. Alguns conjunts no

 >> Els nens i nenes van gaudir als inflables  >> El rocòdrom, un dels atractius

Encara hi ha places per
participar al curset de
country, que tindrà lloc a
la pista coberta municipal
tots els dilluns i dimecres
entre el 12 i 21 de juliol.
Les inscripcions es poden
fer a les oficines de l’Insti-
tut Municipal d’Esports i
Lleure (IME) de 9 a 13h i
de 17 a 19h. El preu és de
4 euros. Les classes s’im-
partiran de 20 a 21.30h.
D’altra banda, encara és
oberta la inscripció al curs
de taichi, que es farà del
28 de juny al 22 de juliol,
de dilluns a dijous, al gim-
nàs municipal de 21 a 22h.
Les inscripcions també
s’han de fer a l’IME i

s’adrecen a majors de 12
anys. La quota és de 20
euros.

Acte suspès. El cam-
pus de futbol que organit-
zava l’IME del 28 de juny
al 16 de juliol al municipal
de Can Sant Joan s’ha sus-
pès perquè no s’ha arribat
a la inscripció mínima.

hi han pogut participar i
s’han quedat en llista d’es-
pera. Els partits es dispu-
ten a les 19.30h, a la pista
municipal coberta. El
play-off i la final seran del
12 al 15 de juliol, al pave-
lló Miquel Poblet. SD

alumnes nascuts entre els
anys 1990 i 2000. Els alum-
nes més petits aprofitaran
per fer psicomotricitat,
jocs i natació. La resta de
joves alternaran diferents
modalitats.
Cada dia hi haurà una hora
de natació. Altres activitats
que es faran seran bàsquet,
handbol i futbol sala. Els
alumnes nascuts entre els
anys 1990 i 1994 practica-
ran també tir amb arc. El
Casal inclou educació fí-
sica, jocs de grup o volei-
bol. SD

PILAR ABIÁN
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 >> El primer partit es va disputar el 14 de juny

 >> Una sessió de country

SÒNIA HERNÀNDEZ
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actualitatdels clubs

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Festa

Aitor Martín, tercer en pista a l’aire lliure
Cinc corredors de la Joventut Atlètica de Montcada
(JAM) van participar a la Final Nacional d’Atletisme de
pista a l’aire lliure, que es va fer els dies 12 i 13 de juny al
Prat de Llobregat. Els alevins Aitor Martín –a la foto el
primer a la dreta– i Aida Ariza van quedar 3r i 5è en 2.000
metres lliures. Els dos altres corredors alevins van ser
Irina Casado (12ena en 600 m lliures) i Adrián Serrano
(14è en 2.000 m lliures). En cadets, Francisco Castro va
quedar 4t en 3.000 m. lliures. SD

La participació supera expectatives
L’EF Can Sant Joan va recuperar els dies 5 i 6 de juny els
torneigs de futbol que feia 4 anys que no organitzava. I
ho va fer amb motiu del segon Memorial Francisco
Baena. El president del club, José Hernández, n’ha fet
una valoració positiva i ha destacat que “els més vells
del barri no recorden el camp tan ple com aquests
dies”. L’entitat va celebrar el 12 de juny un dinar al CEIP
El Viver, al qual hi van assistir 300 persones. SD

VITELCOM. FUTBOL SALA> Premi

JAM. ATLETISME> Campionat de Catalunya

CD MONTCADA. FUTBOL> Torneig

Els responsables del CD Montcada estan molt satisfets
i fan una valoració positiva de la darrera edició del
Torneig Vila de Montcada, que es va celebrar els dies 12
i 13 de juny. El camp de la Font Freda es va omplir
d’espectadors, especialment per veure els partits dels
jugadors més petits. L’únic canvi de darrera hora va ser
la incorporació del benjamí de l’Escola de Futbol Can
Sant Joan al torneig, en substitució del Llefià, que
finalment no va poder assistir al campionat. Els conjunts
cadet, benjamí –a la foto– i infantil A del CD Montcada
van guanyar els partits que van disputar durant els dos
dies del torneig. Els dos prebenjamins, l’aleví, l’infantil B
i el juvenil van quedar segons. SD

viu l’esp�rt

VITELCOM MONTCADA

JAM

CD MONTCADA

LAURA GRAU

institut municipal d’esports i lleure

El Montserrat Miró es juga la final
L’equip de korfbal de l’IES Montserrat Miró disputarà
el 19 de juny la final de la lliga júnior davant el Nicolau
Copèrnic de Terrassa. Els montcadencs són líders.
D’altra banda, un jugador del Montserrat Miró, Óscar
Hernández, que juga també amb el sènior de la UAB, és
campió de la lliga regular de Primera Divisió amb el
conjunt universitari. A la final, l’equip de la UAB va
guanyar el San Lorenzo per 11 a 9. SD

Festa de final de temporada
700 persones van participar a la festa de cloenda de la
temporada del CB Elvira Cuyàs, el 5 de juny. 300
persones van passar per l’escola durant el matí i la tarda,
per veure els partits de bàsquet i el lliurament de trofeus.
A la nit, unes 400 persones van assistir als espectacles que
van oferir els 130 esportistes que integren l’entitat. Altres
escoles de Montcada també hi van participar. Dels
equips convidats, el Safa Horta de Barcelona hi va
assistir, però el Montgat no es va presentar. SD

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> Torneig

La festa de fi de curs de l’AE Can Cuiàs no només és
per als equips de futbol sala club, sinó també per als
pares i veïns . El 12 de juny, l’entitat va celebrar el seu
torneig anual. Els equips convidats van ser l’IES La
Ribera, el Ciutat Meridiana, el Sant Pere Nolasc i el CD
Montcada. El conjunt sènior de l’AE Can Cuiàs va ju-
gar un partit amb un combinat de veïns. Els pares, els
entrenadors i les mares també van organitzar diversos
partits. D’altra banda, el cadet de l’AE Can Cuiàs ha
quedat campió de la fase de promoció de la lliga esco-
lar del Consell Esportiu de Barcelona. SD

Festival de fi de curs
El festival anual del Club Gimnàstic La Unió, celebrat
el 13 de juny al pavelló Miquel Poblet, va tancar la
temporada de l’entitat. 98 alumnes de 4 a 18 anys hi van
participar i van presentar una selecció dels exercicis,
taules i balls que han practicat durant tot l’any. Les
alumnes més grans, i les que formen l’equip de competició,
van actuar amb els aparells i les més petites van fer
exercicis de mans lliures. Un dia abans, el 12 de juny, va
haver un assaig general. L’exhibició posa fi a una
temporada que el club ha valorat positivament. SD

LA UNIÓ. GIMNÀSTICA> Exhibició

IES M. MIRÓ. KORFBAL> Final de lliga

Convocats per la Selecció Catalana
Cinc jugadors del Vitelcom Montcada, tres benjamins i
dos alevins, jugaran el 19 de juny amb les seleccions
catalanes de futbol sala de les dues categories un partit
contra el Centelles. Són Eric Martel, José, Carlos García,
Raúl Sánchez i Francesc Escoto. Tots cinc esportistes
han entrenat durant dos caps de setmana amb les
seleccions al pavelló La Bastida de Santa Coloma.
L’entrenador del conjunt català va escollir-los després de
veure’ls disputar diversos partits. SD

PILAR ABIÁN
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EF CAN SANT JOAN. FUTBOL> Torneig

Una festa per a tots els veïns

CD MONTCADA. FUTBOL SALA> Torneig
Partits per tancar la temporada
La secció de futbol sala del CD Montcada celebra el 19
de juny el Trofeu Vila de Montcada al pavelló Miquel
Poblet. Els partits començaran a les 9h. L’infantil jugarà
els dos primers partits contra el Sant Cugat i el Badalonès.
De 10 a 11h serà el torn del cadet, que s’enfrontarà al Sant
Cugat i al Badalonès. El juvenil farà els seus partits d’11
a 12h, davant el Miró Martorell i el Sant Cugat. El
lliurament de premis serà a les 14h. SD

MARIO AZAÑEDO

CB MONTCADA-LA SALLE. BÀSQUET
Acord per gestionar junts un equip
CB Montcada i Bàsquet La Salle han acordat fusionar els
seus dos equips cadets. El nou conjunt competirà a la
categoria preferent B del Campionat de Catalunya.
L’entrenador serà Jordi Sistrach, un tècnic que té molta
experiència formant equips de base. D’altra banda, el
CB Montcada manté obertes les inscripcions per a la
seva escola de formació. Fins el 21 de juny, el club
ofereix un 30% de descompte en la matrícula. SD

LLUÍS MALDONADO




