
de Montcada i Reixac

El consistori destinarà 14.500 euros a subvencionar els establiments. Pàgina 4

SÒNIA HERNÁNDEZ

>>  Oposició veïnal a
l’impost del transport
metropolità  P.6

La Regidoria de Comerç
incentivarà l’obertura i la
modernització de botigues

La locomotora Mataró aturada en una de les vies mortes de l’estació de França  P.3

Ja fa 150 anys que va arribar el tren

Balanç positiu
del programa
lúdico i cultural
‘Montcada és estiu’

P.22

 >> Espectacle infantil

Montcada i Reixac, municipi ferroviari per excel·lència amb el pas de tres línies pel seu territori,
celebra enguany el 150 aniversari de l’arribada del primer tren. El passat 22 de juliol es va fer un
dels actes centrals de la commemoració ambla visita de la locomotora centenària Mataró.

>> L’ajuda local permet
la construcció d’equipa-
ments a Nahulingo P. 11

>> Baixa el nombre
d’accidents a les
carreteres que passen
pel municipi P.9

>>  La Ribera recorda el
seus orígens amb una
exposició retrospectiva
del barri P.10
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>>  S’obre al públic la
piscina exterior de
Montcada Aqua P.24

>>  L’Esbart participa al
Festival Internacional de
dansa de Cantonigrós P. 20

LLUÍIS MALDONADO

SÒNIA HERNÁNDEZ

TAZUMAL

SERGIO MEROÑO

PILAR ABIÁN

El programa lúdic esportiu
Montcada és Estiu finalitza amb
xifres òptimes que parlen
d’uns 15.000 participants en
les activitats proposades per
les Regidories d’Educació,
Cultura, Joventut, Medi
Ambient i Esports. Segons els
seus responsables, gràcies a
aquest cicle de propostes, els
montcadencs han après a
gaudir dels espais de la seva
ciutat.
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NOUS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Montcada Aqua inaugura
la piscina i el jacuzzi exteriors

Els nous serveis són el primer pas de l’ampliació del complex després de l’èxit d’abonats

 >> L’alcalde i el regidor d’Esports atenen els mitjans de comunicació en la roda de premsa inaugural

Des del passat 21 de juliol, els
usuaris de Montcada Aqua ja
poden fer una capbussada a la
nova piscina  a l’aire lliure i pren-
dre el sol. L’alcalde de Montca-
da, César Arrizabalaga (PSC), i
el regidor d’Esports, Juan Pa-
rra (PSC), van inaugurar en una
roda de premsa al complex
esportiu del Pla d’en Coll la pis-
cina i el jacuzzi exteriors, a càrrec
de l’empresa Myrtha Pools amb
un pressupost de 204.925 euros.
Es tracta d’un equipament
prefabricat de 140 m2 , en for-
ma de lletra L i amb una fondà-
ria entre 102 i 120 cm. L’equipa-
ment està fet de làmines d’acer
inoxidable folrades amb un
plàstic especial per evitar les
filtracions. La superfície d’aigua
és de 119m2, amb unes dimen-
sions aproximades de 11’5 per
15’9m. La nova piscina –que in-
corpora un servei d’hidromas-
satge– està orientada a un ús
social i tancarà a final del mes
d’agost, mentre que el jacuzzi,
amb una capacitat per a 12 per-
sones, també romandrà obert a
l’hivern amb aigua climatitzada,
gràcies a unes plaques solars, i
té accés directe des de l’interior
del recinte a través d’unes esca-
les.

Ampliació. La nova piscina
exterior complementa l’oferta
d’aquest tipus d’equipaments al
municipi. “La instal·lació és
un nou espai de relació ciu-
tadana i de convivència, que
no pretén fer la competència
a la piscina del centre”, va
destacar Arrizabalaga. Els abo-
nats de Montcada Aqua poden
accedir a la piscina d’estiu de la
mateixa manera que a la resta

SERGIO MEROÑO

sílvia alquézar
redacció

Javier Quílez,
medalla d’or en
marxa al torneig
estatal i català

>> ATLETISME

El montcadenc Javier Quílez,
del club d’atletisme de Mollet del
Vallès, s’ha proclamat campió
d’Espanya i de Catalunya en pis-
ta a l’aire lliure a la prova de 10
quilòmetres marxa en la cate-
goria de veterans majors de 45
anys.  El torneig català es va dis-
putar el 27 de juny a les pistes
d’atletisme de Sabadell. L’atleta
local va fer un registre de 55
minuts i 36 segons, superior a la
seva marca personal perquè va
tenir un defalliment. “Feia mol-
ta calor i vaig cometre l’error
de no beure suficient líquid”,
va indicar Quílez, qui també es
va adjudicar la medalla d’or al
Campionat de Catalunya en la
prova de llançament de javelina
amb una marca de 34 metres i
31 centímetres.

L’estatal. El Campionat
d’Espanya va tenir lloc a Sevilla
el passat 10 de juliol, a l’estadi
olímpic de La Cartuja. El mar-
xador de Montcada va recórrer
la distància de 10 quilòmetres en
un temps de 52 minuts i 45
segons, millorant la seva marca
personal. “Les medalles són
un premi a l’esforç dels
últims anys, estic molt feliç”,
ha comentat Quílez, qui posa fi
a la temporada actual amb el
torneig estatal a la capital anda-
lusa.

sílvia alquézar
redacció

 >> Quílez, en segona posició

CA MOLLET

LA INSTAL·LACIÓ JA TÉ 5.472 SOCIS
les dades

A data de juny de 2004, Mont-
cada Aqua té 5.472 abonats,
dels quals 3.998 són de Mont-
cada i Reixac i la resta, 1.474,
d’altres poblacions veïnes. En
l’actualitat, 740 montcadencs
i 270 no residents es troben
en llista d’espera per ser soci
del complex del Pla d’en Coll.
El perfil de l’usuari de Mont-
cada Aqua és un home o dona
jove, ja que la franja d’edat ma-
joritària és la compresa entre
els 21 i 30 anys, amb 1.307
abonats (23’89%). De 31 a 40
anys, el percentatge també és
elevat, amb 1.217 socis
(22’24%). Per sexes, la dife-
rència entre home i dona és
molt petita. La balança s’in-
clina a favor de les fèmines,

que suposen el 51’33% del to-
tal de socis (2.809). Els homes
representen el 48’67%, és a
dir, hi ha 2.663 associats.
La franja horària de major
afluència d’abonats és entre
les 19 i 21h. Montcada Aqua
té previst ampliar el nombre de
socis amb un carnet que per-
meti l’accés a la instal·lació en
una franja horària determinada
que no coincideixi amb les
hores punta de màxima afluèn-
cia. De cara al pròxim mes de
setembre, el complex lúdico-
esportiu del Pla d’en Coll am-
pliarà l’oferta d’activitats diri-
gides, amb més horaris i noves
propostes com el power dam-
ble, una modalitat esportiva
amb barres de pes.

de serveis del complex i els que
no són socis han de pagar
l’entrada habitual al recinte. A
més, els associats poden entrar
de forma gratuïta a la piscina
municipal de Zona Centre, al
carrer Bonavista.
La piscina exterior és un primer
pas de la futura ampliació de ser-
veis de l’equipament del Pla d’en
Coll. “És prevista la cons-
trucció d’una nova sala poli-
valent per disposar de més
espai per a les activitats di-
rigides com el fitness i l’aero-
bic”, va anunciar el regidor
d’Esports, qui va afegir que
d’aquesta manera s’intenta do-
nar resposta a les demandes dels
abonats, que aviat arribaran als
6.000 superant les expectatives
inicials d’inscrits. Montcada Aqua
disposa a l’interior de 2 piscines,
1 jacuzzi, 1 llit d’aigua, 2 saunes
i 2 banys de vapor.
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El Vitel tanca la plantilla amb la
incorporació de Raúl Serrano
Les negociacions han durat setmanes per la manca d’acord amb el Barça

 >> Bofill (esquerra) i Serrano formaran parella amb l’exblaugrana Mateo

LLUÍS MALDONADO

>> FUTBOL SALA. Divisió de Plata

sergio meroño
pla d’en coll

El Valentine masculí fitxa
el jove pivot Albert Griso

>> BÀSQUET.  Lliga EBA

L’última incorporació a la plan-
tilla del Valentine masculí, diri-
gida per César Saura, és el pivot
Albert Griso, de 19 anys i 2
metres d’alçada, que a l’última
temporada ha jugat a la Unió
Bàsquet Sabadell, amb qui ha
aconseguit l’ascens a la Lliga
LEB 2. Griso havia jugat al
Montcada d’infantil a júnior de
primer any, però després va
marxar al Joventut de Badalo-
na. La jove promesa se sent feliç
d’haver tornat al Valentine: “Puc
aprendre molt de jugadors
veterans com Dani Pérez i
Jordi Pons”. Griso pot ser un
dels primers relleus generacio-
nals de la plantilla local, un dels
encàrrecs de la directiva al nou
tècnic, qui va coincidir amb el
jove pivot en la seva etapa de
formació al club.

Els rivals. El Valentine co-
mençarà a entrenar el 19 d’agost.
Els objectius seran el passi a la
fase final EBA i recuperar el

La Salle femení jugarà a Primera
>> HANDBOL. Ascens d’última hora

lluís maldonado
redacció

 >> El jove pivot Albert Griso

sergio meroño
redacció

Or local al
torneig català

>> KICK BOXING

 >> L’equip de kick boxing que va participar al torneig català

Els montcadencs Sergio Varo-
na i Miguel Àngel Castillo,
juntament amb el cerdanyolenc
Jonathan Guerrero, han guanyat
la medalla d’or al Campionat de
Catalunya de kick-boxing, dis-
putada a Almacelles (Lleida) el
passat 19 de juny. El també
montcadenc David Vinyals, de
19 anys, va quedar en quart lloc
en el seu primer torneig. Vinyals
va formar trio amb Javi Puen-
tes i Ángel Díaz. SA

L’ala Raúl Serrano tornarà a ves-
tir la samarreta del Vitel.
D’aquesta manera va finalitzar
el culebrot de l’estiu, una història
que s’ha fet interminable per al
club local, però sobretot per al
jugador, qui ha jugat cedit al FC
Barcelona aquesta última tem-
porada. L’entitat blaugrana vo-
lia contractar Serrano però sense
pagar cap fitxatge, un punt al
qual no ha accedit el Vitel. Al
final, tota aquesta història ha
tingut un final feliç. El passat 16
de juliol, el jugador va signar el
nou contracte, ara amb fitxa de
professional, i va ser presentat
oficialment com a component
de la plantilla local juntament
amb l’altre fitxatge que prové del
Barça, l’ala Rafa Bofill. Ambdós
s’han mostrat il·lusionats amb el
nou projecte del Vitel i han coin-
cidit a destacar que el principal
objectiu és pujar a Divisió d’Ho-

nor. “Estem contents de ve-
nir al Vitel, té un gran presti-
gi”. La plantilla del Vitel, dirigi-
da pel tècnic Marcelo Magalla-
hes, ha quedat tancada amb
aquestes dues incorporacions. El

La Salle femení jugarà la tem-
porada vinent a Primera Cata-
lana. L’equip que enguany es va
proclamar campió de la Copa
Catalunya de la mà de José An-
tonio Quirós, i que va fer un
gran paper en la recta final de la
lliga, ha aconseguit la plaça
gràcies a la renúncia del Sant
Esteve Ses Rovires. L’entrena-
dor reconeix que la notícia “ha
estat un regal de vacances,
però ara toca treballar per
conèixer i adaptar-se a Pri-
mera”. La directiva ha mostrat
la seva satisfacció per l’ascens,
ja que el club tindrà dos equips
sèniors, un masculí i un altre
femení, en la màxima categoria

catalana. Per al club, s’ha aconse-
guit un dels objectius més im-
portants de l’entitat. “Pocs
clubs tenen els dos sèniors a
Primera Catalana”, ha indicat

el president, Josep Maresma. La
Salle mantindrà la plantilla d’en-
guany “amb la incorporació
de dues jugadores resolu-
tives”.

Vitel iniciarà els entrenaments
per preparar la nova tempora-
da el 13 d’agost. La Lliga Na-
cional de Futbol Sala no havia
sortejat encara els calendaris en
el moment de tancar l’edició.

 >> La Salle femení va celebrar la Copa Catalana durant el sopar del club

CH LA SALLE

GIMNÀS DOIL-LEE

en 2 minuts...

�Victòria del CC Montcada a Galícia

�Ortín guanya la Transcollserola

�Triomf de la UE Montcada a Parets

Alberto Losada, del Club Ciclista
Montcada Saunier Duval, s’ha
adjudicat la dotzena edició de la
Volta Ó Barbanza, a Galícia, dis-
putada el 17 de juliol. Losada –a
la foto– va invertir un temps de
4 hores, 1 minut i 38 segons. A
la tercera posició va quedar un
altre ciclista local, Alberto Ro-
dríguez. Altres corredors locals
van entrar en els llocs següents:
Sergi Casanova (11è), Javier
Mejías (13è), Oriol Llesuy (27è), Enrique Mata (55è) i Ivan Melero
(60è). D’altra banda, set ciclistes de Montcada participaran entre
el 3 i 6 d’agost al Tour dels Pirineus. SA

L’equip de la Unió Escacs Montcada va guanyar el passat 18 de
juliol el torneig de partides ràpides de la Festa Major de Parets
del Vallès. El conjunt local, que va sumar un total de 21 punts, va
fer valer la seva superioritat d’ELO per imposar-se amb claredat
davant la resta de rivals. L’equip montcadenc estava format per
nou components: Joaquín Martín –que va quedar cinquè de la
general i va ser el  millor local classificat– Xavi López –que
tornava a competir després d’un parèntesi de més d’un any–
Jesús Carrasco, Antoni Gil, Josep Solé, Judith Oliva, Eva
Zamarreño, Dani López i Sara Zamarreño. SA

José Ortín va quedar catorzè en la classificació general i primer
de la seva categoria –de 55 a 64 anys– en la primera edició de la
Marxa Cicloturista de Transcollserola, celebrada el passat 10 de
juliol. La marxa, de 126 quilometres, va ser molt dura. El ciclista
local va fer un temps de 4 hores 19 minuts i 28 segons. El corre-
dor està fent una excel·lent temporada, amb nombrosos èxits.
Al maig, Ortín també va participar a la cursa  de Terra Remences
d’Olot, de 168 quilometres, i a la de Melcior Mauri de
Martorelles, de 160 quilometres, on també va pujar al més alt
del podi de la seva categoria. SM

suport de l’afició després d’una
temporada força ir regular.
L’equip jugarà al Grup C, on es
troben tots els equips catalans i
balears de la competició. La de-
cisió redueix despeses de des-
plaçament, però fa que el grup
sigui el més igualat i difícil de la
Lliga EBA. “Hi haurà molta
rivalitat, això crearà més am-
bient, però també serà més
complicat quedar entre els
primers”, afirma Saura.

LAURA GRAU

CC MONTCADA
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montcada és estiu

3 X 3. HANDBOL> Plaça de l’Església

Setze equips competeixen al torneig
La diada d’handbol al carrer, celebrada el 8 de juliol
passat, va ser tot un èxit. Un total de 16 equips de 4
jugadors va participar al torneig, organitzat per l’IME i

amb el suport del CH La Salle Montcada. SD
MIQUEL ALBA

3 X 3. BÀSQUET> Carrer Major

Més de 100 jugadors van participar el 13 de juliol al
torneig de bàsquet 3x3, que va organitzar l’IME amb la
col·laboració del CB Montcada. Els participants es van
dividir en 27 equips, de 4 jugadors cadascun. Els equips
eren de totes les categories d’edat, des de benjamins fins
a veterans. El torneig es va celebrar a la plaça de
l’Església i es va allargar fins a la nit. SD

MIQUEL ALBA

El torneig repeteix l’èxit de l’any passat

MARXA LENTA. BICIS> Carrer Major

Premis als més hàbils damunt la bici
Més de 30 infants, de les categories prebenjamí, benjamí,
aleví i infantil, van participar el 20 de juliol passat a la
Marxa Lenta en Bicis, organitzada per l’IME, que es va
celebrar a la plaça de l’Església. El recorregut fins a la
meta, de 40 metres, s’havia de fer en el màxim de temps
possible, però sense aturar-se ni fer marxa enrera. Cada
corredor tenia un monitor al seu costat per vigilar que la
prova es fes correctament. Els tres primers classificats de
cada categoria van rebre un trofeu. SD

46.700 metres solidaris
Els montcadencs van tornar a mostrar la seva solidaritat
amb les persones que pateixen esclerosi múltiple. Final-
ment, el 18 de juliol es va celebrar l’onzena edició del
Mulla’t per l’esclerosi múltiple. Representants municipals,
encapçalats per l’alcalde, i acompanyats d’altres per-
sonalitats del municipi van nedar com a mostra de
suport a la Fundació per l’Esclerosi Múltiple, orga-
nitzadora del Mulla’t amb el suport de voluntaris i l’IME.
En total es van nedar 46.700 metres i es van recollir prop
de 300 euros. SD

El curs reuneix cent persones
La tercera edició del curset de country que organitza
l’IME ha repetit l’èxit de participació d’anys anteriors.
Un centenar de persones ha passat les tardes dels dilluns
i els dimecres de les dues darreres setmanes aprenent les
passes d’aquest popular ball que es relaciona amb els
vaquers, les barbacoes i tot el que fa referència a l’oest
nordamericà. El curs, impartit pels monitors Jordi i Eli,
s’ha fet a la pista municipal coberta. SD

MULLA’T. SOLIDARITAT> Piscina centre

NATACIÓ.VILA DE MONTCADA> Piscina centre

El VI Torneig de Natació Vila de Montcada va reunir més
de cent de participants a la piscina del carrer Bonavista, que
organitza l’IME i es va celebrar el 16 de juliol. El torneig
és una competició oberta a tots els veïns del municipi. Els
nedadors van participar en 6 categories d’edat i van nedar
en estil lliure, braça i esquena. L’IME va atorgar més de 40
premis repartits entre els tres primers classificats de cada
categoria i tots els participants van rebre un obsequi. Veure
classificacions a montcada.org SD

Nova edició del torneig local

FOTOS: SILVIA DÍAZ

ÁNGEL ACÍN

FOTOS: SILVIA DÍAZ

Balanç positiu del casal esportiu
El Casal d’Estiu organitzat per l’IME finalitza el 23 de
juliol. Els 225 infants que han participat aquest any han
passat els matins de juliol fent diferents activitats. La més
agraïda, sempre que ha fet calor, ha estat la natació, però
els nens s’ho han passat també d’allò més bé amb els jocs
de grup. El Casal ha combinat l’aprenentatge i perfec-

cionament dels esports amb la diversió. SD

CURSET. COUNTRY> Pista coberta

Iberfusión revalida el títol de campió
L’equip de futbol sala Iberfusión ha tornat a guanyar la
lliga que organitza l’IME. La final es va disputar el 15
de juliol i la van disputar Iberfusión i Billares Montcada
(6-3). El tercer i quart lloc se’l van jugar el Marsol, que
va quedar tercer després de vèncer l’Armirall (4-3). El
màxim golejador del torneig va ser Raúl Paredes, del
Billares Montcada, que va fer 32 gols. El torneig s’ha
consolidat com un dels més importants de la comarca,
tot i no tenir premis econòmics. SD

LLIGA IME. FUTBOL SALA> Pavelló M. Poblet
RAFI DELGADO

ANGELA LUCAS

SILVIA DÍAZ

Les activitats d’estiu organitzades per l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME) s’han saldat amb un balanç més
que positiu per part del president d’aquest organisme i
regidor d’Esports, Juan Parra (PSC). Segons l’edil,
“hem intentat consolidar i practicar amb un to més
distès els esports d’equip que es realitzen durant
tota la temporada a la nostra població, i també
d’altres menys coneguts però no per això menys
importants, com el tir amb arc, el taller de country,
o la iniciació al Tai-Txi”. Aquest any ha estat el de la
consolidació de totes les activitats d’estiu promogudes
per l’IME, amb un increment de la participació, sobretot
en els jocs d’equip i de públic assistent. Parra també ha
agraït la col·laboració de totes les entitats esportives que
han col·laborat amb el programa d’estiu. SD

CASALS. POLIESPORTIU> Zona  Centre

Els esports es consoliden a l’estiu
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actualitatdels clubs

BÀSQUET LA SALLE. BÀSQUET>

CB MONTCADA. BÀSQUET>

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET>

viu l’esp�rt

SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

institut municipal d’esports i lleure

Consolidació a les millors categories
El gerent del club, César Monfort, creu que “a la base
del club hi ha molt bons equips que l’any que ve
donaran bons resultats”. La major renovació serà al
júnior A, que ha incorporat a Adrià Mesa, Marc Alonso,
Àngel López i Xavi Mas. El jugador Lluís Soumah
continuarà a la plantilla. El club incorporarà un nou
entrenador, Adrià Salas, per al preinfantil B. Jessica
Segovia continuarà a l’escola i al preinfantil femení. Jordi
Acero serà l’entrenador de l’infantil masculí. SD

CH LA SALLE. HANDBOL>

Satisfets amb els resultats
Ha estat un any molt interessant per al planter. Segons els
responsables de l’entitat, “la major part dels equips ha
complert de forma sobrada amb les expectatives
inicials”, especialment el cadet A, que ha quedat sots-
campió de 2a Catalana. L’aleví i el juvenil han fet una
bona temporada. El cadet femení ha tingut una tempo-
rada irregular, amb un inici fluix, però amb franca
millora al llarg de l’any. L’equip cadet B ha acabat bé,
després d’un inici incert. SD

CD MONTCADA. FUTBOL>

VITELCOM. FUTBOL SALA>
SILVIA DÍAZ

EF CAN SANT JOAN. FUTBOL>
SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

Balanç positiu d’un any ple de canvis
Els que han estat coordinadors de la base del Vitelcom
Montcada estan satisfets amb els resultats. El responsa-
ble de categories inferiors, José Andrés, creu que s’han
complert molts dels objectius fixats. “Hem guanyat la
lliga escolar en totes les categories i hem acon-
seguits campions de Catalunya”, explica Andrés. Per
a la propera temporada, el club mantindrà dos equips
per categoria, a excepció dels benjamins. L’altre coordi-
nador, Robert Pluvins, ha valorat positivament la tem-
porada i ha destacat que “el cadet A ha aconseguit ser
el campió de la copa Catalunya”. SD

CD MONTCADA. FUTBOL SALA>

Quatre equips a la temporada vinent
Els responsables del club estan satisfets amb els resultats
aconseguits aquest anys pels tres equips. El president,
Jordi Álvarez, ha destacat que “els joves han evolucio-
nat bé i han adquirit més experiència”. L’any que ve,
el club tindrà quatre equips: el sots 21, cadet femení,
infantil masculí i un de nou, un preinfantil masculí, amb
jugadors del CEIP El Viver. SD

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET>

Assolits els objectius de la temporada
Els equips de l’entitat han aconseguit les fites que s’havien
plantejat. Així ho explica qui ha estat coordinador del
club aquest any, Beni López, qui destaca que “els cinc
equips de l’entitat han acabat contents dels seus
resultats”. Per a la propera temporada, l’entitat tindrà
el mateix nombre d’equips. SD

El club ha acabat la temporada amb resultats diferents
als seus equips, tot i que l’objectiu de l’entitat és “poder
jugar a bàsquet i ser una escola de formació”, com
ha explicat el coordinador del centre, Jordi Galdeano.
Per a la propera temporada, el club tindrà un nou equip
a l’escola, que també serà federat. SD

Cap equip a Primera Divisió
L’escola de futbol del CD Montcada no ha passat aquest
any pel seu millor moment. Els dos equips que tenia a
Primera Divisió han baixat. El vicepresident del club,
Gonzalo Frasnedo, ha avançat que “per a la tempora-
da que ve farem només un equip per categoria,
menys amb els prebenjamins, que en farem dos”. El
nou coordinador serà Juan Pino.SD

El club manté les mateixes categories
El president de l’entitat, José Hernández, està satisfet dels
resultats d’aquest any, tant a nivell esportiu com social.
“Poso un notable alt ”.  Segons Hernández, “hauríem
de tenir més nens per poder crear dos equips per
categoria”. El president de l’escola destaca la qualitat de
l’equip tècnic de què disposa i també està content perquè
els equips jugaran a la mateixa categoria d’enguany. SD

El coordinador de la secció de futbol sala del CD
Montcada, Salvador Lavilla, considera que “aquest ha
estat un any de transició” per al seu club. L’entitat
verdiblanca ha comptat amb tres equips aquesta tem-
porada. Segons Lavilla, “el juvenil ha fet una bona
temporada, però per lesions i altres problemes, va
perdre els dos últims partits de lliga, d’on esperà-
vem treure més punts”. Per als dos equips més joves,
la temporada ha estat de transició. El CD Montcada
mantindrà per a l’any que ve els tres mateixos equips
d’aquesta temporada. SD

JAM. ATLETISME>

Un bon treball de base
El president de la Joventut Atlètica Montcada (JAM),
Joan Abián, està satisfet dels resultats dels corredors
d’aquest any, sobretot perquè “per a molts, era el
primer any que estaven a la categoria aleví i havien
de competir amb nens de segon any, que eren més
grans i tenien més experiència”. La prova s’ha
superat sense gaire problemes i cinc corredors van
arribar al Campionat de Catalunya. SD

La base continua en bona línia
El president del club, Eugenio Romero, creu que “els
equips escolars d’escacs sempre han funcionat
molt bé i aquest any han continuat en aquesta
mateixa línia”. Romero destaca la participació aquest
any d’algunes jugadores amb la selecció catalana d’escacs.
En canvi, segons Romero, l’Open Internacional d’Escacs,
celebrat del 25 de juny al 3 de juliol passat, ha comptat
amb menys participació que a altres edicions. SD

El juvenil ha tingut opcions a pujar

Un equip més a l’escola l’any vinent

UEM. ESCACS>
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