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FUTBOL INDOOR. TOUR 2005

Els veterans del Barça i el Madrid
jugaran al pavelló Miquel Poblet

sílvia alquézar
redacció

El Club Deportivo Montcada
s’ha col·locat a tan sols dos punts
de la promoció d’ascens després
de la victòria que va aconseguir
a l’últim partit de lliga, el 13 de
març, al camp del Cassà de la
Selva, un rival directe, al qual va
vèncer per 0-1 amb un gol del
capità Sergio, el pitxitxi de Pre-
ferent Regional amb 19 dianes en
24 jornades. El Montcada és ter-
cer del Grup Primer amb 48
punts, el Vic és segon amb 50 i el
Blanes és el líder amb 57. Darre-
ra del conjunt local es troben el
Cassà amb 47 i l’Escala amb 46.

Matx seriós. El Montcada va
jugar a Cassà el millor partit fora
de casa, tot i tenir davant seu un
rival de gran qualitat. A la pri-
mera part, l’equip de Toni Car-
rillo va poder sentenciar el matx,
però només va entrar una juga-
da d’estratègia culminada per
Sergio. A la represa, el conjunt
gironí es va llançar a l’atac, però
no va poder superar la defensa
del Montcada, una de les més
segures de la categoria. L’equip
vallesà va estar a punt de sen-
tenciar el matx amb un parell de
contracops molt perillosos. “Es-
tic orgullós de l’actitud de la
plantilla, va fer un partidàs”,
va dir l’entrenador.

 >> El Montcada lluita per l’ascens

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Montcada es
col·loca tercer

després de
vèncer a Cassà

>>FUTBOL. Preferent

sílvia alquézar
redacció

El matx, de caràcter benèfic, es disputarà el 8 d’abril i serà l’aperitiu del partit al Bernabéu

Montcada i Reixac viurà el pre-
ludi del partit de lliga entre el
Reial Madrid i el FC Barcelona
que tindrà lloc a l’estadi Santiago
Bernabéu el proper 10 d’abril.
Dos dies abans, el pavelló Miquel
Poblet acollirà el matx de vete-
rans entre ambdós clubs dins del
circuit Futbol Indoor 2005, orga-
nitzat per l’empresa Futbol Indoor
Events amb el suport de l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure
(IME). L’esdeveniment reunirà
velles glòries dels dos clubs com
els blaugranes Milla, Amor, Goi-
coetxea i Busquets i els ma-
dridistes Buyo, Aldana, Martín
Vázquez, Michel, Redondo i
Llorente, entre d’altres. El matx
començarà a les 19.30h i serà
transmès en directe per Canal +
Satèl.lit 1. TV3 l’oferirà en diferit
dissabte a la tarda. Una hora i
mitja abans que comenci el partit
de veterans es disputarà un matx
de personalitats del món de la
cultura, la política i altres àmbits
de la societat.

Caràcter bènefic. La to-
talitat de la recaptació de les en-
trades es lliurarà a Unicef. El
preu serà de 3 euros per als
adults i 1 euro per als nens. Els
tiquets es podran adquirir a la
botiga d’Unicef a Barcelona, al
pavelló Miquel Poblet el mateix
dia del partit i als establiments
d’Amena –un dels espònsors de
l’esdeveniment– a Montcada i
Barcelona. “És una oportuni-
tat única per vendre en posi-
tiu la imatge de Montcada”,
ha indicat el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC).
El trofeu indoor de veterans és
una iniciativa que es va posar

A banda dels partits de perso-
nalitats i veterans, el trofeu Fut-
bol Indoor 2005 inclou un cam-
pionat en categoria aleví en el
qual participaran 16 equips de
Montcada. Les fases prèvies es
jugaran el 7 d’abril al pavelló Mi-
quel Poblet i la gran final serà
l’endemà a les 17h. L’IME convo-
ca una reunió el 29 de març a
les 19h a Montcada Aqua per ex-
plicar el torneig i el procés d’ins-

torneig d’alevins
EL CAMPIONAT COMPTARÀ AMB 16 EQUIPS

en marxa fa tres anys. Per
anteriors experiències, el torneig
té un gran ressò mediàtic i una
excel·lent acollida de públic. La
primera vegada va consistir en
un quadrangular que es va fer a
Guadalajara entre els equips del
Barça, el Madrid, el Betis i un
conjunt dels amfitrions. En la
segona edició, l’esdeveniment es
va ampliar a tres partits en tres
seus diferents. Enguany, el nom-
bre d’enfrontaments s’ha aug-
mentat a sis: ja s’han disputat a
Madrid, Santiago de Com-
postel·la i València. Montcada
serà la seu el 8 d’abril, després
es farà a Sevilla i el circuit clou-
rà a Saragossa. Normalment
l’enfrontament es fa coincidir
amb el partit de Primera Divisió
entre el Reial Madrid i l’equip
de la ciutat amfitriona. En el cas

de Montcada, tot i que el matx
es jugarà a Madrid, “s’ha de-
cidit fer-ho a Catalunya per-
què al gener ja es va disputar
a Madrid el derbi de veterans
entre els dos conjunts de la
capital”, ha explicat Alberto

Argoitia, de Futbol Indoor
Events. Per acollir l’esdeve-
niment, el parquet del pavelló
Miquel Poblet es transformarà
en un terreny de joc de gespa
artificial, que es començarà a
instal·lar el 6 d’abril a la tarda.

 >> El defensa del Dream Team Juan Carlos intenta robar la pilota a Butragueño en un dels partits a Guadalajara

FUTBOL INDOOR EVENTS

cripció. D’altra banda, els orga-
nitzadors han anunciat que tots
els nens que assisteixin a l’es-
deveniment rebran un regal i po-
dran participar en les activitats
paral·leles coincidint, per exem-
ple, amb els temps morts dels
partits. “Volem que els nens
també siguin protagonistes en
un dia tan especial”, ha dit el
regidor d’Esports, Juan Parra
(PSC). SA



332a quinzena
març 2005esports

>> HANDBOL FEMENÍ. Primera Catalana

La Salle obté el primer triomf
des del passat 24 d’octubre

Han passat cinc mesos, però
finalment l’esperada victòria ha
arribat. La Salle femení va acon-
seguir trencar la ratxa de derro-
tes gràcies al triomf que va ob-
tenir el 6 de març al pavelló
Miquel Poblet contra el Mataró
per 26-16. Els dos punts són
doblement importants: d’una

sílvia alquézar
redacció

El Vitel trepitja
l’accelerador en la

recta final de la lliga

>> FUTBOL SALA. Grup B de la Divisió de Plata

sílvia alquézar
pla d’en coll

El Vitel va a per totes en la recta
final de lliga. Així ho ha demos-
trat en les últimes dues jornades
amb dos partits complicats que
va superar amb nota i van fer
oblidar la derrota a Lanzarote
el passat 26 de febrer per 1-0
amb un gol encaixat a manca de
dotze segons per a l’acabament.
L’entrebanc a les illes va ser un
cop dur per a la plantilla, que va
demostrar a la setmana següent
ser un equip capaç de superar
les adversitats. El Vitel es va
imposar el 5 de març al pavelló
Miquel Poblet al Bilbo, segon
classificat amb 50 punts, per 5-
4 en un partit vibrant que es va
decidir també als últims mo-
ments. A la darrera jornada del
campionat, els montcadencs van
vèncer el 12 de març a la pista
de l’Arqué Manresa –l’únic
conjunt que ha guanyat al pa-
velló Miquel Poblet aquesta tem-
porada– per 0-2.
A manca de 6 jornades perquè
acabi la lliga, el Vitel és quart del
Grup B de la Divisió de Plata
amb 47 punts, empatat amb el
Castro Urdiales, que té un partit
més. El Barça, que a l’última jor-
nada va descansar, és el líder

LLUÍS MALDONADO

 >> El brasiler Cupim encara la pilota a prop de l’àrea del Bilbo després d’una passada de Silami

SÒNIA HERNÀNDEZ

 >> La Salle femení espera guanyar els quatre partits que resten per salvar la categoria

‘HEM DE GUANYAR
TOTS ELS PARTITS’

el tècnic

-És possible la salvació?
Sí, tenim un calendari força
assequible. És vital el partit
contra l’Arrahona que jugem a
casa el 20 de març. Per man-
tenir la categoria no podem
fallar més. Hem de vèncer als
quatre partits que resten de la
competició. Crec que ho po-
dem aconseguir perquè hi ha
equip per fer-ho.
-Com està l’equip?
Després d’un parell de derro-
tes d’escàndol, la plantilla va
reaccionar i ara està bé. Estic
content de la seva actitud tant
als entrenaments com als
partits.
-L’ambient és bo?
Sí, malgrat la difícil situació
que estem vivint, l’equip és
una pinya i això és important.
En els moments més difícils
han donat la cara. SA

LLUÍS MALDONADO

 >> El tècnic Josep Quirós

amb 52 punts. Les aspiracions
del Vitel passen per obtenir la
millor classificació possible de
cara als play-off d’ascens a Di-
visió d’Honor.

Possibilitats. Depenent no-
més d’ell mateix, el Montcada
pot aspirar a la segona posició,
una classificació que els perme-
tria tenir el factor pista a favor
en la primera eliminatòria de la
fase final. “Després de la der-
rota a Lanzarote hem perdut
el marge d’error,  no podem
fallar –comenta l’entrenador
Marcello Magalhaes– i la clau
de seguir guanyant serà man-
tenir una bona actitud i ser
contundents en defensa”.
El joc del Vitel als últims tres
partits ha estat bo. Sempre ha
controlat el ritme del matx, però
li ha faltat definició de cara a
porteria, una mancança que ar-
rossega des de principi de tem-
porada. Jugadors molt experi-
mentats com Cupim i José Ro-
dríguez –moltes temporades a
Divisió d’Honor– coincideixen
a afirmar que la pressió històrica
de l’ascens marca el vestidor.
“Aquí es juga amb molta ten-
sió perquè sempre s’ha de
guanyar”, destaca Cupim.

El president del Vitelcom Mont-
cada, Eusebio Carrero, ha
desmentit la informació apa-
reguda a El Mundo Deportivo el
passat 10 de març on s’afirmava
que el club montcadenc mante-
nia converses amb el RCE Es-
panyol cara a què la pròxima
temporada el conjunt local
vesteixi novament la samarreta
blanc-i-blava. “No sé d’on ha
pogut sortir aquesta informa-
ció, però és falsa. No hi ha cap
tipus de contacte amb l’Es-
panyol”, ha dit Carrero. L’entitat
local va defensar els colors del

converses amb l’Espanyol
EL PRESIDENT NEGA ELS CONTACTES AMB EL CLUB BLANC-I-BLAU

club barceloní la temporada
2002-2003, després d’un acord
publicitari de la marca Vitel Mo-

banda, el conjunt local es va
retrobar amb els resultats posi-
tius i, de l’altra, va vèncer un ri-
val directe en la lluita per la
permanència a Primera Catala-
na. La Salle ocupa la penúltima
posició amb 7 punts, a tan sols
un de la salvació. El triomf con-
firma la millora en el joc que el
conjunt montcadenc va expe-
rimentar després de tocar fons

amb derrotes contundents que
van fregar el ridícul. Malgrat la
difícil situació, l’equip va conti-
nuar lluitant. A la jornada ante-
rior a la victòria contra el Ma-
taró, el Montcada va estar a punt
de vèncer, però finalment va
perdre per 22-21 a la pista de la
Roca. Al darrer matx de lliga,
va caure derrotat a Castelldefels,
el líder imbatut, per 29-13.

bile amb el primer equip de futbol
de l’Espanyol. Fruit d’aquell con-
veni, el Montcada va gaudir d’uns
avantatges com ara l’assistèn-
cia mèdica, però va continuar ju-
gant a Montcada i portant el nom
de la ciutat.
Respecte a la trajectòria del Vi-
tel, el president ha lloat la plan-
tilla i ha destacat la gran im-
portància de les últimes dues
victòries. “Queden sis partits i
pot passar de tot. Fins i tot
podem acabar campions de
grup”, ha expressat Eusebio
Carrero. SA

 >> El president Eusebio Carrero

VITEL

El Sant Joan Atlètic ha encade-
nat una ratxa de quatre jorna-
des consecutives sense conèixer
la derrota que l’han consolidat
com un ferm candidat a dispu-
tar els llocs d’ascens. L’equip, que
no perd des del 30 de gener a
Montmeló, ocupa el tercer lloc
del Grup Novè de Segona Re-
gional amb 49 punts i un partit
menys, després que l’àrbitre sus-
pengués el matx a Martorelles
del 6 de març amb el marcador
d’empat a un gol a causa d’una
baralla entre jugadors d’amb-
dues plantilles. D’altra banda, a
l’última jornada es va imposar a
la Torreta per 2-1, en un matx
amb moltes baixes. En aquest
partit van debutar els dos últims
fitxatges: Francisco Merlos, mig-
campista de 25 anys, i Jonathan
Estebánez, interior esquerra de
23 anys. Ambdós són del barri i
havien militat a equips importants.

El Sant Joan es
manté invicte
des de gener
 i ja és tercer

>>FUTBOL. 2a Regional

sílvia alquézar
redacció
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El Valentine es complica l’ascens
amb la derrota davant del Prat

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

El Valentine masculí ha donat un
pas enrere en la lluita per obtenir
la classificació per a la fase final
de la Lliga EBA. Els homes de
César Saura van caure derrotats
el 13 de març contra el Prat, ri-
val directe, per un contundent
60-84. La derrota complica la
recta final de la temporada als
montcadencs, que ara són ter-
cers empatats amb el Vic. Preci-
sament a l’última jornada de lliga
el Valentine haurà de visitar la
pista del conjunt d’Osona. El
Prat i el Navàs lideren la classi-
ficació del Grup C amb 18 vic-
tòries, una més que el Montcada
i el Vic.

Mal inici. El Prat va senten-
ciar el partit a la primera part,
que va acabar amb el resultat de
29-46. Un mal començament
del Montcada, fred i poc encertat
en atac, va ser la clau de la
victòria visitant. Algunes deci-
sions arbitrals, molt criticades
per la banqueta i l’afició local,
també van ser determinants en
el moment en què el Valentine
intentava la remuntada del mar-
cador advers. La segona part no
va tenir cap història.
En acabar el matx, el tècnic lo-
cal va reconèixer que el seu equip
no va jugar bé als primers mi-
nuts. “Ens van fer un parcial
de 4-21 al primer quart, vam
estar espesos en atac i a par-
tir d’aquí ja no ens va sortir
res”, ha comentat Saura, qui ha
reconegut que amb els 17 punts
per sota en el descans, l’equip
estava ja ensorrat. El capità del

sílvia alquézar
pla d’en coll

 >> La Salle es troba a la cinquena posició de Primera Catalana

MIREIA SABARTÉS

>> HANDBOL MASCULÍ. Primera Catalana

La Salle, set jornades imbatut

La Salle Montcada es troba en-
tre el grup dels cinc primers de
Primera Catalana gràcies a la
ratxa de set jornades consecuti-
ves sense conèixer la derrota.
L’equip de Jaume Puig no perd
des del passat 29 de gener a la
pista de l’Adrianenc.  Després
de 21 jornades, el conjunt local
és cinquè amb 27 punts, a tres
de diferència del Gavà, el quart
classificat, i a quatre del GEIEG,
el tercer. Els líders són l’Esplu-
gues i el Banyoles, amb 33 punts.
A l’última jornada de lliga, el
Montcada va vèncer a la pista
del Bordils, antepenúltim amb
9 punts, per 1 gol de diferència
(22-23). A la setmana anterior,
La Salle es va imposar al pavelló
Miquel Poblet davant del Sant
Cugat, al sisè lloc a 5 punts de
l’equip montcadenc, per un clar

sílvia alquézar
redacció

 >> El Valentine no va estar fi en els llançaments davant del Prat

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> BÀSQUET FEMENÍ. Primera Catalana

El Montcada consolida
la tercera posició

sílvia alquézar
redacció

El Valentine femení ha conso-
lidat la tercera posició del Grup
Primer de Primera Catalana,
després de guanyar a la pista del
Sagrada Família, el quart classi-
ficat, per 60-76 en l’última jor-
nada de lliga disputada el passat
12 de març. El conjunt que
dirigeix Agustí Forner està fent
una excel·lent segona volta que
l’ha portat a la part alta de la
taula. Malgrat això, el Montcada
no depèn d’ell mateix per classi-
ficar-se per al play-off d’ascens,
al qual només tenen accés els dos
primers.

La classificació. A falta de
vuit jornades per al final de la
fase regular, el líder destacat con-
tinua sent el Torelló, encara im-
batut a la competició amb 22
victòries. En segon lloc es troba
el Grup Barna, que té 18 triomfs
i un partit menys. El segueix el
Valentine, que té 16 partits gua-

 >> El Valentine femení lluita per la segona posició de Primera Catalana

Valentine, Jordi Pons, va coinci-
dir a destacar el fluix comença-
ment com la clau de la derrota:
“Els tirs no han entrat i hem
anat sempre a remolc. Això
ens havia passat altres ve-
gades, però el Prat és un
equip de molta qualitat i no
hem pogut remuntar”.
Després d’aquesta jornada, la
situació del Valentine és delica-
da perquè ha perdut els quatre
partits de lliga amb el Prat i el
Navàs, per tant, en cas d’empat
a la taula sempre sortiria perju-
dicat. Respecte al Vic, ara estan

empatats i, si no hi ha resultats
inesperats, ambdós conjunts es
jugarien la classificació per a la
fase final al matx a Osona de
l’última jornada de competició.
Abans de l’última derrota, el
Valentine va aconseguir dues
victòries a domicili: el 27 de
febrer a la pista del Sant Pere
de Terrassa per un clar 63-93 i
el 5 de març a Mollerussa per
73-85. Pel que fa al pròxim
enfrontament, el Valentine jugarà
a Igualada, a la zona mitjana de
la classificació, abans de les
vacances de Setmana Santa.

nyats. A més, el conjunt mont-
cadenc ha de visitar la pista de
l’equip barceloní en la segona
volta. Serà el 3 d’abril, en el pri-
mer partit després de les va-
cances de Setmana Santa. La
classificació està complica-
da”, ha reconegut el president
del Bàsquet Montcada, Pere
Oliva, que ha lloat la plantilla pel
gran esforç en els moments
delicats de la segona volta amb
nombroses baixes.
El Valentine jugarà el darrer par-
tit abans del parèntesi de Setma-
na Santa contra el Cerdanyola,
al mig de la classificació, a la pis-
ta coberta el 20 de març. Pel que
fa a les jugadores lesionades,
Marta Sánchez, amb un esquinç,
ja va jugar contra el Sagrada Fa-
milia. D’altra banda, Susana Ju-
rado, amb un esquinç al turmell
que l’ha deixat fora de l’equip
fa més d’un mes, ha començat
a entrenar i podria reaparèixer
després del parèntesi de Setma-
na Santa.

27 a 17. El matx més emotiu va
ser el que va tenir lloc el 27 de
febrer contra l’Arrahona de
Sabadell. L’equip va retre un
càlid homenatge al delegat Sal-
vador Benítez, mort dies abans
de manera sobtada. Abans del
matx es va guardar un minut de
silenci i tots els jugadors van lluir
el braçalet negre en senyal de
dol. La plantilla va voler dedi-
car-li un triomf, però finalment
només va poder treure un em-
pat a 27 gols. “En partits com
aquests la qüestió esportiva
queda en un segon pla. La
seva pèrdua ha afectat molt
a la plantilla”, va indicar l’en-
trenador Jaume Puig.

Recta final. La lliga de Pri-
mera Catalana clourà el 24
d’abril, per tant, encara resten
per disputar un total de cinc
partits. La Salle té un calendari

complicat, perquè ha d’en-
frontar-se als tres primers classi-
ficats. El 20 de març rebrà la
visita del Banyoles i el 3 d’abril
jugarà a la pista de l’Esplugues.
El dia 10 jugarà a casa contra el
GEIEG i tancarà la fase regu-
lar amb la visita a la pista del
Sant Esteve Sesrovires, a la zona
mitjana de la taula. Malgrat tenir
partits amb rivals difícils, la plan-
tilla s’ha mostrat esperançada, ja
que a la primera volta va fer un
bon paper contra els conjunts
capdavanters. De fet, va guanyar
l’Esplugues per 31-26 i va estar
a punt de donar la sorpresa a la
pista del GEIEG, on va caure
derrotat per 27-26. Amb l’únic
que va perdre clarament va ser
contra el Banyoles per 20-16.
“No descartem poder pujar
algun lloc a la classificació”,
ha avançat l’extrem esquerre,
Toni López Chachi.

SÍLVIA ALQUÉZAR
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>> KARATE. Primer Campionat Internacional Vila de Montcada

Els equips d’Iran i Catalunya
omplen el pavelló Miquel Poblet

El pavelló Miquel Poblet es va
omplir de gom a gom el passat
26 de febrer per veure en acció
els karateques de les seleccions
d’Iran i Catalunya en el primer
torneig internacional Vila de
Montcada, organitzat per l’Ins-
titut Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME) i la Federació Catala-
na de Karate, amb la col·labo-
ració del Club Shi-kan Mont-
cada. “Estem molt satisfets
perquè Montcada ha estat
per un dia la capital del karate
català, amb l’assistència de
seguidors de tot arreu”, va in-
dicar el regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC).

Projecció. L’esdeveniment va
aplegar nombroses autoritats,
entre les quals hi havia el direc-
tor general d’Esports de la Ge-
neralitat, Ignasi Doñate, i l’al-
calde de Montcada, César Ar-
rizabalaga (PSC), a més de di-
versos representants de la Di-
putació de Barcelona i de les fe-
deracions de Karate d’Iran i de
Catalunya. El seu president, Jo-

mireia sabartés
pla d’en coll

 >>El ciclista sot-21 Eloy Tarifa

MIREIA SABARTÉS

 >>Les seleccions d’Iran i Catalunya abans de començar la competició al pavelló Miquel Poblet

sep Maria Bosch, va destacar “el
compromís de la nostra en-
titat amb la promoció i po-
tenciació de les seleccions
catalanes”.
Els himnes de Catalunya i Iran
van sonar en l’inici de la com-
petició, que es va dividir en tres
rondes. La superioritat del com-
binat iranià, actual campió del
món en categoria júnior i tercer
en sènior, va quedar palesa al
llarg de tots els combats. Tot i

no guanyar, la selecció catalana,
amb dos representants montca-
dencs –els júniors Joël Pérez i
José Castillo, del Club Shi-kan
Montcada– va fer un bon paper.
El torneig també va incloure una
exhibició d’arts marcials i el
lliurament de trofeus i obsequis
als participants.

Mundial. Montcada i Reixac
podria ser també la capital del
karate mundial en categoria

sènior, si la Federació Espanyola
opta per la seva candidatura en
l’organització de l’edició de l’any
2007. L’elecció es farà pública a
l’estiu coincidint amb el Cam-
pionat del Món  que tindrà lloc
al Brasil. L’altra ciutat candidata
és València. Recentment, una
delegació de la Federació esta-
tal va visitar el pavelló Miquel
Poblet, on es faria la competició
del mundial en la modalitat de
combat.

El Cim farà al
mes d’abril les
preparatòries

per a Montserrat
El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, organitza al
mes d’abril les sortides prepara-
tòries per a la pròxima edició
de la Marxa a peu a Montserrat,
que tindrà lloc els dies 7 i 8 de
maig. La primera excursió es farà
el 10 d’abril per la serralada de
Collserola. Serà una matinal que
sortirà a les 9h del carrer Mossèn
Castellví, a l’alçada de l’antiga
fàbrica de gel. La segona sortida
tindrà lloc també per Collserola,
però serà de tot el dia, ja que
s’arribarà fins al Tibibado i es
tornarà a Montcada. La cami-
nada començarà a les 8h del ma-
teix punt de trobada que l’ante-
rior. El 24 abril es farà la terce-
ra excursió, però en un escenari
diferent: la serra de Marina. La
marxa serà matinal i començarà
a les 8h al carrer Mossèn Castellví.
L’última preparatòria coincidirà
amb la Festa Major de Mas Ram-
pinyo. Tindrà lloc l’1 de maig i
començarà davant de la Unió a
les 8h. Els participants faran el
trajecte fins a Gallecs i tornaran
a Montcada. SA

>>MUNTANYA. Marxa

Can Piqué acull la tercera
jornada de la lliga nacional

>> TIR AMB ARC. Competició puntuable per al Mundial

MANUEL GALLART

El Club de Tir amb Arc Can
Piqué acollirà el pròxim 20 de
març la tercera jornada de la lliga
nacional de recorregut de bosc
amb dianes en tres dimensions.
La competició, que aplegarà ar-
quers de tot l’estat, és puntuable
cara a la classificació per al Mun-
dial, que tindrà lloc a Gènova
(Itàlia) del 16 al 22 de maig. Per
ara, els dos montcadencs que
tenen opcions d’anar a Itàlia són
José Díaz, en arc clàssic, i Anto-
nio Martín, en arc recorbat.

Opcions. Pel que fa a la resta
de participants locals, estan fent
un bon paper, amb diversos
membres ben situats per pujar
al podi en les modalitats d’arc
recorbat en categoria masculina
i femenina i arc recte en homes.
Les dues anteriors jornades es
van disputar a Madrid i Euska-
di. “Tenim moltes opcions de
guanyar medalles. D’altra
banda, Díaz i Martín estan
molt ben posicionats per anar
al Campionat del Món”, ha
assegurat el president del club,
Antoni Roca, qui ha fet una va-
loració molt positiva de la tra-
jectòria dels arquers locals.

sílvia alquézar
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 >> Can Piqué ha acollit ja en diverses ocasions tornejos de prestigi

El Club de Tir amb Arc Can Pi-
qué organitza el pròxim 3 d’abril
la primera edició de la Copa
Pirineus, una iniciativa del club
montcadenc. La competició
constarà de tres jornades: la pri-
mera es farà a Montcada a les
instal·lacions de l’entitat a la
serra de Marina, la segona a
Toulouse i la tercera a Conflents.
“És una prova pilot per instau-
rar en el calendari una lliga in-
ternacional amb França, la  pri-
mera potència europea en tir

Copa Pirineus
NOU TORNEIG INTERNACIONAL AMB FRANÇA

amb arc”, ha dit el president de
Can Piqué, Antoni Roca. La
competició serà de recorregut
de bosc, amb un total de 40 dia-
nes d’animals en tres dimen-
sions a tamany natural. La
participació es preveu força ele-
vada. Només del club montca-
denc ja hi prendrà part mig cen-
tenar d’arquers. Entre els com-
petidors francesos hi haurà
alguns de gran nivell amb guar-
dons internacionals aconse-
guits en tornejos de renom. SA

>> CICLISME. Últimes curses

El CC Montcada fa un
bon paper a Alacant

El Club Ciclista Montcada Sau-
nier Duval va obtenir una meri-
tòria novena posició a la Volta
a Alacant, disputada entre el 8 i
el 13 de març.  A la classificació
general, el millor montcadenc va
ser Ibon Zugasti, que va ocu-
par el lloc 21. Carlos Lapuerta
va quedar el 27 i Oriol Colomé
el 29. “Són uns bons resultats
tenint en compte que el nivell
era molt alt i hi havia un to-
tal de 19 equips”, ha indicat el
director tècnic, Josep Maria
Tàpies. D’altra banda, el 13 de
març, el CC Montcada va par-
ticipar al Trofeu Quirze Martí,
disputat a Montjuïc i organitzat
per la Unió Esportiva Sants.
Eloy Tarifa va ser quart de la
general i el millor sot-21. Per
equips, Montcada va quedar en
segona posició.
A final de febrer, el club mont-
cadenc va obtenir el podi per
equips a la cursa de la Canonja.
En individual, Jordi Cervantes
va ser segon i Guillem Muñoz
tercer. Pel que fa al Trofeu Guer-
rita de Múrcia, puntuable per a
la Copa d’Espanya, Aleix Fà-
bregas va ser primer a la cate-
goria sot-21. Carles Lapuerta va
ser el 29 de la general.

sílvia alquézar
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Pròximes curses. El Club
Ciclista Montcada Saunier Du-
val participarà a dues proves
d’Euskadi: el 19 de març cor-
rerà el Trofeu Lehendakari i el
dia 20 prendrà part al Trofeu
Eskaldú. D’altra banda, el 2 i el
3 d’abril el club montcadenc
competirà a la Ronda del
Maestrat i del 7 al 10 del mateix
mes ho farà a la Volta a Carta-
gena. El director tècnic fa un
balanç positiu de l’actuació de
l’equip en general, tot i que ha
indicat que espera més dels
corredors veterans. Respecte als
ciclistes sot-21, Tàpies conside-
ra que Montcada té el millor
equip d’Espanya en aquesta cate-
goria: “Estic molt content
amb els joves, per ara ho
estan fent francament bé”.

CC MONTCADA
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Carles Cera compleix l’objectiu
i acaba quinzè en promesa

>> ATLETISME. Campionat d’Espanya de cros

ANTONIO CERA

>> ATLETISME. Campionat d’Espanya de marxa

Javier Quílez guanya
el bronze en veterans

El montcadenc Javier Quílez,
del Club d’Atletisme de Mollet
(CAM),  va guanyar la medalla
de bronze en la categoria de ve-
terans de 45 a 50 anys al Cam-
pionat d’Espanya de marxa en
ruta, disputat el passat 27 de
febrer a El Prat de Llobregat.
El marxador local va batre el
seu rècord personal, amb una
marca de 51 minuts i 15 segons
en 10 quilòmetres. “Estic con-
tent perquè he millorat el
meu registre en 46 segons i
això que sóc un any més vell
que la temporada anterior”,
ha comentat Quílez, que el 2004
es va proclamar campió de la
mateixa categoria a Saragossa.
Enguany la primera plaça se li
ha resistit: “Em vam guanyar
dos marxadors més joves que
acaben d’arribar a la catego-
ria”.

Altres tornejos. La pròxi-
ma cita esportiva del corredor
del CAM serà el 3 d’abril a
Rubí, on es disputarà el Cam-
pionat de Catalunya. “El meu
objectiu és pujar al podi, a
veure si puc superar un dels
dos rivals que m’han guanyat

sílvia alquézar
redacció

El corredor Carles Cera, de la
Joventut Atlètica Montcada, va
arribar a la quinzena posició en
la cursa promesa del Campionat
d’Espanya de cros, disputat a
Toro (Zamora) el passat 27 de
febrer. L’atleta montcadenc va
recórrer els 11 quilòmetres en
un temps de 35 minuts i 35 se-
gons. “Estic content perquè
he complert l’objectiu de
quedar entre els 20 primers”,
ha afirmat el corredor local, que
va ser el primer component de
la selecció catalana a travessar la
meta. Respecte al recorregut,
Cera afirma que ha estat un dels
més dur de la seva carrera es-
portiva. “Era un circuit pla
però van col·locar uns troncs
de mig metre que van fer que
molts atletes es retiressin”, ha
explicat l’esportista de la JAM,
que a partir d’ara començarà a
entrenar en pista per preparar
la temporada d’estiu. El seu ob-
jectiu és fer la marca mínima per
participar al Campionat d’Espa-
nya, que tindrà lloc a Sadadell:
“M’agradaria córrer la prova
reina –els 1.500 metres llisos–
perquè tinc velocitat i, a més,
es disputarà a prop de casa
en una instal·lació que co-
nec”. Una altra atleta de Mont-
cada, Marta Ocaña, de la Joven-
tut Atlètica de Sabadell, va classi-
ficar-se al lloc 27 a la cursa pro-
mesa del Campionat d’Espanya.
La corredora de Can Sant Joan
va recórrer els 8 quilòmetres del
circuit amb un temps de 34 mi-
nuts i 45 segons.

sílvia alquézar
redacció

>> ATLETISME. Mitja marató de Montornès

Josep Gil queda en
un meritori 23è lloc

El corredor Josep Gil, de la
Joventut Atlètica Montcada, va
aconseguir un meritori 23è lloc
a la classificació general de la
Mitja Marató de Montornès,
que va tenir lloc el 27 de febrer.
L’atleta local, que va quedar
dotzè de la categoria sènior, va
recórrer els 21’5 quilòmetres de
la prova amb un registre d’una
hora, 14 minuts i 9 segons, in-
vertint un temps mitjà per qui-
lòmetre de 3 minuts i 32 segons.

sílvia alquézar
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TERUEL ARRIBA EL 24 AL GRUP M45

estatal de veterans

Ildefonso Teruel, de la Joventut
Atlètica Montcada, va acabar a
la vint-i-quatrena posició al
Campionat d’Espanya de cros
de veterans, que va tenir lloc el
passat 6 de març a Palma de
Mallorca. El corredor mont-
cadenc, inclós en la categoria
de majors de 45 anys, va re-
córrer els 8.000 metres del cir-
cuit en un temps de 29 minuts i
29 segons. Teruel s’ha mostrat
satisfet de la cursa que va fer:
“Estic content perquè em vaig
trobar bé i la marca és bona”.
Ildefonso Teruel també va parti-
cipar al Cros de la Diputació i va
ser quart  en veterans. SA

PILAR CASAJUANA

La prova, de gran prestigi,
compta amb força participació:
enguany van travessar la meta un
total de 1.662 corredors. Per
part de la JAM també van
prendre part Emilio Rodríguez
(215), Àngel Fraile (216), Ma-
nuel Martín (316), Antonio Ortiz
(319), Jordi Flores (391) i
Asensio Rodríguez (1.432). Els
atletes de la JAM preparen
aquests dies la prova reina de la
resistència. Enguany tenen pre-
vist participar a la marató de
Madrid, el 24 d’abril.

 >> Carles Cera en un moment de la cursa del Campionat d’Espanya

La UE Montcada A, a un pas
de pujar a Divisió d’Honor

>> ESCACS. Campionat de Catalunya per equips

 >> Ildefonso Teruel va ser el 24

La Unió Escacs Montcada es
troba a un pas d’aconseguir l’as-
cens a la Divisió d’Honor en el
Campionat de Catalunya per
equips. El conjunt A lidera el
Grup Segon de Primera Divisió
amb 7 victòries en 7 rondes. El
Montcada ha superat els rivals
més complicats: va vèncer el Bar-
berà per 7-3, el Sitges per 6’5-
3’5 i el Tarragona per 4-6 a la
darrera jornada disputada el pas-
sat 13 de març. Després de Set-
mana Santa, només restaran
dues rondes per acabar la com-
petició. “Esperem no cometre
cap errada i sentenciar l’as-
cens abans que acabi el tor-
neig”, ha indicat el president de
la UE Montcada, Eugenio Ro-
mero. En cas que el Montcada
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pugés a Divisió d’Honor, seria
la primera vegada que el club
montcadenc assoleix la màxima
categoria. Només aconseguirà
l’ascens el primer de cada grup,
després que enguany s’imple-
mentés un nou sistema de com-
petició que ha eliminat els antics
play-off. “Ara la competició
és més difícil perquè no et
permet tenir cap error”, ha dit
Romero.
El Montcada A jugarà el proper
diumenge 3 d’abril –la primera
jornada després de Setmana
Santa– contra l’UGA B. L’equip
local espera poder celebrar l’èxit
de l’ascens en la vuitena ronda,
que a més jugarà al pavelló
Miquel Poblet. En l’últim
enfrontament, el Montcada A es
veurà les cares amb el conjunt
de Barberà del Vallès.

D’altra banda, Carles Cera va
tancar la temporada d’hivern
amb una bona classificació al

Cros Gran Premi Diputació de
Barcelona: va ser el primer pro-
mesa i el segon de la general.

 >> Els atletes de la JAM van fer un bon paper a Montornès

SUSANA ÁLVAREZ

Els altres equips. La UE
Montcada pot fer enguany una
temporada magnífica, perquè
els conjunts de categories infe-
riors també estan fent un bon
paper amb moltes opcions d’as-
cens. A l’última ronda, no va
perdre cap conjunt montcadenc.
L’equip B, a Primera Divisió, es
va imposar al Vic per 6-4. Per
la seva banda, el conjunt C, a
Preferent, va ser l’únic que no
treure un triomf, després d’em-
patar a quatre punts contra el
Cerdanyola del Vallès C.
Pel que fa als dos equips de Ter-
cera, el Montcada D –que mili-
ta al Grup Dotzè– va superar
el Montornès B per un clar 4-0.
Mentre que el conjunt E, que
juga al Grup Onzè, també va
guanyar el Sabadell D pel ma-
teix resultat.

al Campionat d’Espanya”, ha
dit Quílez, que també participarà
al Mundial en pista a l’aire lliure
que tindrà lloc el pròxim mes
d’agost a Sant Sebastià. Quílez
espera fer un bon paper en la
prova més important del
calendari que aplegarà els millors
marxadors de tot el món. “És
un repte més en la meva tra-
jectòria esportiva. Estic molt
il·lusionat”, ha manifestat el
marxador montcadenc.

 >>El marxador Javier Quílez

CA MOLLET
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mésen 2 minuts VITEL B. FUTBOL SALA> Primera A

Pas de gegant en la permanència
El Vitel B ha reaccionat i ha sortit de la zona de descens.
Els montcadencs van guanyar els dos últims partits de
lliga: a la pista de la Floresta per 2-4 i a casa davant de
la Unió de Santa Coloma per 4-3. A la jornada ante-
rior, els homes de Javier Ruiz van caure derrotats con-
tra el Centelles al pavelló Miquel Poblet per un resultat
poc habitual (11-16). El Montcada ocupa la quarta
posició per la cua al Grup Sisè de Primera Nacional A
amb 21 punts, a quatre dels llocs de descens. Queden
set jornades  perquè acabi la competició i, segons els
càlculs de l’entrenador, “amb 28 punts se salvaria la
categoria”. Per al tècnic, és molt important guanyar el
20 de març a Alella. Al primer partit després de Setmana
Santa, el Vitel B rebrà la visita del Ripollet, dirigit per
l’extècnic local Juan Antonio Garrido. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana
Més a prop del retorn a Primera
El sènior B del CB Montcada està cada jornada més a
prop de quedar campió de grup i aconseguir l’ascens a
Primera Catalana. Malgrat l’ensopegada inesperada a la
pista del Sant Quirze, el conjunt de Joan Rubio té enca-
ra dues victòries d’avantatge respecte el segon classificat,
el Cardedeu, que també té a favor la mitjana de cistelles.
Queden set partits perquè acabi la temporada i el
Montcada té un calendari favorable perquè ja s’ha
enfrontat amb els rivals directes. En canvi, els seus
perseguidors han de jugar entre ells i, per tant, hauran
d’encaixar alguna derrota. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials

CH LA SALLE. HANDBOL> 3a Catalana

Comença l’hora de la veritat
El sènior B masculí de La Salle
Montcada jugarà el 20 de març
el primer partit de la fase final
d’ascens a Segona Catalana. El
conjunt dirigit per Luis Ca-
nalejas –a la foto– va superar
amb claredat el Sant Andreu
en l’eliminatòria prèvia que
havia de determinar els caps de
grup. La Salle B va guanyar el
partit d’anada a domicili per un
contundent 19 a 28 que ja va
deixar sentenciada la ronda. A la tornada, els
montcadencs van guanyar per un resultat més ajustat
(27-24), ja que el tècnic va donar més minuts als jugadors
no tan habituals. Respecte a  la fase final, el Montcada
jugarà contra el Garbí Palafrugell, el Claret de Barcelo-
na i el Berga. El rival més complicat és el conjunt
barceloní, amb el qual ja es va enfrontar a la
pretemporada amb victòria local. L’equip del Berguedà
és el més veterà i té un joc bastant feixuc. La Salle jugarà
els dos primers partits fora de casa a la pista del conjunt
gironí i de Barcelona i després tindrà tres consecutius a
casa. L’últim matx el disputarà a la pista del Berga. SA

EF CAN SANT JOAN. FUTBOL> Segona

Les lesions castiguen una plantilla justa
La història es torna a repetir. L’equip femení de l’Escola
de Futbol Can Sant Joan Blaugrana té novament pro-
blemes per la manca de jugadores. Als darrers partits
només s’han pogut desplaçar 11 efectius, ja que les le-
sions han castigat l’equip que dirigeix Jesús Mateo. Mal-
grat això, els resultats han estat positius: el conjunt mont-
cadenc es va imposar al camp del Gladiador per 2-3,
va vèncer el Santa Eulàlia de Vilapiscina per 3-5 en partit
ajornat –el primer gol el va marcar Paloma, el nou
fitxatge– i l’única ensopegada va tenir lloc a la darrera
jornada al camp de l’Europa, on va perdre per 4-0. El
Montcada va jugar pràcticament tot el matx amb 10
jugadores perquè Pili es va lesionar al minut 3. A man-
ca de 10 minuts per al final la portera Cuevas també va
haver d’abandonar el terreny de joc per un cop. A la
llista de lesionades cal afegir també Paloma i Carla.  SA

Amb clares opcions d’ascens
L’Associació Esportiva de Can Cuyás és un dels ferms
candidats a aconseguir l’ascens de categoria. Es troben
situats entre el grup de conjunts capdavanters, a molt
poca diferència entre sí. A l’última jornada de lliga,
l’equip montcadenc va guanyar el Casagemas per un
clar 5-1. D’altra banda, al darrer desplaçament, a la pis-
ta de l’Aiguafreda el 5 de març, el Can Cuyás va empa-
tar a quatre en un matx molt polèmic en què va acabar
amb les expulsions injustes de l’entrenador, Alfonso
Anés, i dos jugadors montcadencs. “L’empat és un
mèrit perquè l’arbitratge va ser nefast”, ha indicat
Hugo Anés, un dels components de la plantilla, qui ha
afegit que l’equip està fort per lluitar per l’ascens. SA

AE CAN CUYÁS. FUTBOL SALA> Segona A

Resultats positius d’ambdós conjunts
Les últimes jornades han estat força positives per als
dos equips de la Penya Decano. El conjunt A, al Grup
Setzè, va guanyar el Sant Martí per 3-0 el 5 de març i, al
darrer partit, va empatar a dos gols al camp del Cata-
lunya. Per la seva banda, l’equip B, al Grup Divuitè, va
treure un empat a tres gols davant del Martinenc a casa
el passat 26 de febrer i el dia 5 de març va empatar a
dos gols al camp del Gràcia. A l’últim matx, però, va
caure derrotat al municipal de la Ferreria per 1-3 con-
tra el Catalònia. Abans de Setmana Santa, la Penya
Decano A rebrà la visita del Guinardó, mentre que la
Penya B es desplaçarà al camp del Magòria.  SA

PENYA DECANO. FUTBOL> 3a Regional

PILAR ABIÁN

Els dos sèniors A segueixen a dalt
Els dos sèniors A del Club de Bàsquet Elvira Cuyàs
segueixen ben classificats a les seves respectives com-
peticions. El masculí es troba a la tercera posició amb
un partit menys després de la suspensió del matx a la
pista del Sant Vicenç a l’última jornada. Per la seva ban-
da, el femení és segon amb opcions clares de poder
millorar la seva posició a la taula. Pel que fa als equips
B, el masculí va perdre l’últim matx de lliga contra el
Badalonès per 64-46 i ocupa el dotzè lloc. El femení
va vèncer a la pista del Ribes B per 53-60 i es troba a la
quarta posició. SA

LLUÍS MALDONADO

PILAR ABIÁN

LLUÍS MALDONADO

SÍLVIA ALQUÉZAR

SÍLVIA ALQUÉZAR

FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 22, 23 i 24
Lanzarote-Vitel 1-0
Vitel-Bi lbo 5-4
Manresa-Vitel 0-2
Equip Pj. Pt.
1 Barça 22 52
2 Bilbo 23 50
3 Castro Urd. 23 47
4 Vitel 22 47

Primera A. Grup 1
Jornades 21 i 22
Vitel B-Centelles 11-16
La Floresta-Vitel B 2-4
Vitel B-La Unió 4-3
Equip Pj. Pt.
1 Gasifred 23 64
2 Gràcia 23 60
3 Corbera 23 56
11 Vitel B 23 21

Segona A. Grup 3
Jornades 21, 22 i 23
C.Cuiàs-Arenys13-1
Aiguafreda-C. Cuiàs4-4
C.Cuiàs-Casagemas5-1
Equip Pj. Pt.
1 Canyamars 22 50
2 Xocola 22 41
3 Can Cuyás 21 38
4 Polinyà 20 36

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 21, 22 i 23
Sant Pere-Valent. 65-93
Mollerussa-Valent.73-85
Valent.-Prat 60-84
Equip Pj. Pt.
1 Prat 23 41
2 Navàs 23 41
3 Valentine 23 40
4 Vic 23 40

2a Catalana. Grup 3
Jornades 21, 22 i 23
St. Quirze-MontcB 69-63
Franqueses-Mon.B62-68
Mont.B-Fuster 91-85
Equip Pj. Pt.
1 Montcada B 23 43
2 Cardedeu 23 41
3 Gramenet 23 40
4 Vilafranca 23 40

Ct. Territorial. Grup 4
Jornades 20, 21 i 22
St. Vicenç-Elvira A a.
Elvira A-Arenys68-76
Elvira A-Torelló 71-47
Equip Pj. Pt.
1 Arenys 20 37
2 Parets 20 36
3 Llinars B 20 36
4 Elvira A 20 35

Ct. Català B. Grup 1

Jornades 20, 21 i 22
Elvira B-Canet 79-87
St. Cugat-Elvira B 73-56
Badal.-Elvira B 64-46
Equip Pj. Pt.
1 St. Cugat 20 37
2 St. Jordi 20 37
3 Caldes C 21 36
12 Elvira B 20 25

1a Catalana. Grup 1
Jornades 20, 21 i 22
Premià-Valentine 70-74
Valent.-Hospital. 62-48
Claror-Valentine 60-76
Equip Pj. Pt.
1 Torelló 22 44
2 Grup Barna 21 39
3 Valentine 22 38
4 Sagrada F. 22 36

3a Catalana. Grup 1
Jornades 20, 21 i 22
E. Carme-Elvi. A 54-51
Descansa: Elvira A
BIM-Elvi. A 44-61
Equip Pj. Pt.
1 Terrassa 19 38
2 Elvira A 20 37
3 Viladecans 21 36
4 E. Carmen 20 34

Ct. català B. Grup 1
Jornades 20, 21 i 22
Puigcerdà-Elvir.B60-33
Descansa: Elvira B

Ribes-Elvir.B 53-60
Equip Pj. Pt.
1 Gramenet 14 26
2 Bellsport 14 23
3 Puigcerdà 12 22
4 Elvira B 14 21

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 20, 21 i 22
Martorell-Montcada  1-0
Mont.-Mollet 2-1
Cassà-Montcada  0-1
Equip Pj. Pt.
1 Blanes 24 57
2 Vic 24 50
3 Montcada 24 48
4 Cassà 24 47

2a Regional. Grup 9
Jornades 20, 21 i 22
St. Joan-Albarrosa 4-1
Martorelles-St. Joan1-1
St. Joan-Torreta 2-1
Equip Pj. Pt.
1 Palau 24 58
2 Montmeló 24 54
3 Franqueses 23 47
4 Sant Joan 22 46

3a Regional. Grup 18
Jornades 20, 21 i 22
Decano B-Martinenc3-3
Gràcia-Decano B  2-2
Decano B-Catalònia1-3
Equip Pj. Pt.

1 Chacarita 20 55
2 Olivella 21 53
3 Cèltic 22 42
16 Decano B 22 8

3a Regional. Grup 16
Jornades 20, 21 i 22
Pere Gol-Decano A 2-1
Decano A-St. Martí 3-0
Catalunya-Decano A2-2
Equip Pj. Pt.
1 Canaris 21 61
2 Can Llong 21 56
3 Sarrià 21 46
13 Decano A 21 15

2a Divisió. Grup 2
Jornades 18, 19 i 20
Gladiador-C.St.Joan2-3
C.St.Joan-Masnou 3-0
Europa-C.St.Joan 4-0
Equip Pj. Pt.
1 Guineueta 18 48
2 Polvoritense17 45
3 Europa 18 40
5 Can St. Joan19 33

HANDBOL

1a Catalana Masculí
Jornades 19, 20 i 21
Salle A-Arrahona 27-27
Salle A-St. Cugat 25-17
Bordils-Salle A 22-23
Equip Pj. Pt.
1 Banyoles 21 33
2 Esplugues 21 33

3 GEIEG 21 31
5 La Salle A 21 27

3a Catalana. Masc.
Fase eliminatòria
St. Andreu-Salle B19-28
Salle B-St. Andreu27-24
Equip Pj. Pt.
1 Franqueses 11 20
2 Salle B 11 20
3 Canovelles 12 15
4 Sant Celoni 11 12

1a Catalana femení
Jornades 16, 17 i 18
La Roca-Salle 22-21
Salle-Mataró 26-16
Castelldef.-Salle 29-13-
Equip Pj. Pt.
1 Castelldefels16 31
2 Molins 15 26
3 Vilamajor 17 21
10 La Salle 15 7

ATLETISME

Mitja Marató Montornès
23 Josep Gil 1h14’09’’
215 E. Rdez. 1h24’32’’
216 A. Fraile 1h24’32’’
319 A. Ortiz 1h27’58’’
391 J. Flores 1h.29’35’’

ESCACS

Campionat català

1a Divisió. Grup 1
Mont. A-Barberà 7-3
Mont. A-Cornellà 9-1
Tarragona-Mont. A 4-6
Preferent. Grup
Rubinenca-Mont. B 4-6
Barberà B-Mont. B 4-6
Mont. B-Vic 6-4
1a Territorial. Grup
Mira-Sol-Mont. C 4-4
Mont. C-Badia 4’5-3’5
Cerdany.-Mont. C 4-4
3a Territorial. Grup
Mont. D-St. Llorenç 4-0
Mollet C-Montc. D 2-2
Mont. D-Montor. B 4-0
3a Territorial. Grup
Mont. E-Barac C3’5-0’5
Franqueses-Mont. E1-3
Mont. E-Sabadell D 4-0

les classificacions

Pj. partits jugats
Pt. punts
a. ajornat

33

LA SALLE
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Darrera jornada d’handbol
i primera de bàsquet

>> LLIGA ESCOLAR. Multiesport

El segon trimestre de lliga
multiesport s’ha dedicat a
l’handbol. Durant cinc jor-
nades, els equips escolars
han après nocions bàsiques
d’aquest esport.
En la tercera jornada es  va
incorporar l’equip del Vitel-
com que va fer futbol sala.
L’entrenador de l’equip,
José Andrés, ha destacat
que “han estat els pares
els que han decidit que
els nens facin els tres es-
ports.” Per tant, el proper
trismestre els menuts del
Vitel també faran bàsquet.
És el primer cop que un
club participa en una com-
petició d’un esport que no

silvia díaz
redacció

El CDEM vol reforçar la seva
identitat i fer una lliga a secundària

El Consell de l’Esport
Escolar de Montcada
(CDEM) ha renovat la se-
va junta. Agustín Fuertes
n’és el nou president, Fran-
cesc León, el vicepresident,
i Manolo Guerrero, el secre-
tari. Tots tres van presen-
tar una candidatura con-
junta que es va aprovar per
unanimitat a les eleccions
que es van celebrar el 8 de
març, després de la di-
missió de l’anterior pre-
sidenta, Cristina Calderero.
La resta del CDEM, el
formen un representant de
les AMPA de totes les es-
coles, de l’IES La Ribera i
dels clubs que actualment
participen als Jocs Escolars.

Projectes. Els objectius
prioritaris de la nova junta
són reforçar la identitat del
CDEM, aconseguint que si-
gui el referent esportiu dels
nens en edat escolar, i crear
una lliga local de secundària.

silvia díaz
pla d’en coll

El 8 de març es van celebrar eleccions per escollir la nova junta, que a partir d’ara està presidida per Agustín Fuertes

>> LLIGA COMARCAL. Fase territorial

Competicions de gimnàstica
i premis als jugadors d’escacs

Catorze integrants de la
secció de Gimnàstica Rít-
mica de la Unió participa-
ran el 2 d’abril a la fase fi-
nal comarcal de gimnàsti-
ca que se celebrarà al Pa-
velló municipal d’Esports
de Cerdanyola. Les mont-
cadenques participaran en
les categories benjamí, ale-
ví i infantil. En grups,
l’equip que competirà el
formaran les infantils.
D’altra banda, en escacs, el
pavelló Miquel Poblet va
acollir el 12 de març el
lliurament de premis de la

 >> Els primers classificats d’escacs amb les autoritats

Per fer possibles aquestes in-
tencions, el CDEM ha plan-
tejat diverses propostes, com
organitzar un concurs per
crear el nou logotip del
CDEM o fer unes jornades
esportives de primària i
secundària. Aquestes idees es
començaran a concretar a
partir de la propera reunió
oficial del CDEM, que tin-
drà lloc el 5 d’abril.
Els membres del CDEM

esperen que a la propera reu-
nió s’incorporin represen-
tants dels instituts La Ferreria
i Montserrat Miró i també
d’altres clubs.
Després de tres anys al cap-
davant del CDEM, Cristina
Calderero ha renunciat al
càrrec “per motius per-
sonals que m’impedien
dedicar-hi el temps su-
ficient”. Calderero fa una
valoració positiva del temps

que ha estat presidenta del
CDEM i destaca el suport
que ha tingut dels tècnics
municipals i de les perso-
nes que han treballat al seu
costat per impulsar l’esport
escolar. Calderero ha des-
tacat que “l’esport esco-
lar està en una època
fluixa i les novetats que
vam introduir l’any pas-
sat són molt importants
per potenciar-lo”.

és al que s’hi dedica. El
darrer trimestre de curs, el
multiesport es dedicarà al
bàsquet i la primera jorna-
da serà el 9 d’abril. Els col-
·legis mantindran el mateix
nombre d’equips i està pre-
vist que s’incorpori l’esco-

competició comarcal que es
va disputar durant gener i
febrer a Cerdanyola i Badia,
organitzada pel Consell Es-
portiu del Vallès Occidental
Sud. Els primers i segons de
cada categoria -de benjamí

 >> Els membres del CDEM, amb el regidor d’Esports

SILVIA DÍAZ

“VOLEM PRESTIGIAR EL CDEM
I DONAR-LO A CONÈIXER”

SILVIA DÍAZ

Fuentes, president del CDEM

- Com afronta el seu nou
càrrec?
Amb ganes de treballar i
d’involucrar el màxim de
gent possible. Els tres
representants que encap-
çalem la junta tenim molta
il·lusió, però necessitem la
col·laboració de la resta de
vocals per tirar endavant
els projectes.
-  S’han f ixat la
secundària com a repte.
Per què?
Perquè els joves que sur-
ten de primària no deixin de
fer esport. Hi ha equips formats a primària que estan
condemnats a desaparèixer perquè als instituts no
tenen prou empenta per tirar endavant l’esport.
- Creu que el CDEM no és una referència per als
esportistes?
No tothom sap bé què es el CDEM, ni qui el confor-
ma. La nostra intenció és posar el CDEM al plànol de
Montcada, per tal que tothom sàpiga què fem i fins on
podem arr ibar.  Si  donem una imatge sòl ida
segurament aconseguirem més recursos econòmics,
socials i esportius. SD

>> Agustín Fuentes

CURS DE FORMACIÓ DE MONITORS A MONTCADA AQUA

L’IME i l’empresa de formació esportiva Orthos han arribat a un acord perquè a
Montcada Aqua es facin tres cursos de formació, que començaran el 19 de
març. Un dels cursos serà de socorrisme, que tindrà 14 sessions de 5 hores i
s’impartirà els dissabtes. Els curs ICT d’activitats aquàtiques s’allargarà durant
9 jornades de 5 hores i el curs de monitor bàsic d’activitats dirigides es farà
durant 14 sessions de 5 hores. Els interessats a participar-hi poden inscriure’s,
durant tot el mes de març, a les oficines de l’IME (Tarragona, 32). Per a més
informació, s’ha de trucar al telèfon 629 840 997. SD

>> MONTCADA AQUA

El complex eliminarà les goteres
Montcada Aqua soluciona-
rà en breu el problema de
goteres que pateixen diver-
ses sales del segon pis de la
instal·lació. Segons fonts de
l’Ajuntament, la causa de les
filtracions està relacionada
amb l’ancoratge de plaques
solars a la coberta. Els tècnics

de l’empresa Tiferca, cons-
tructora del complex espor-
tiu del Pla d’en Coll, dis-
senyaran un nou sistema que
permeti que les plaques no
vagin ancorades directament
sobre la coberta de l’equi-
pament esportiu. El darrer
capítol de goteres es va pro-

duir l’11 de març i va afectar
sobretot el gimnàs de par-
quet i la sala de màquines. El
consistori ha demanat a
Tiferca una solució definitiva
al problema, que no va que-
dar resolt a l’aturada tècnica
que va tenir lloc a final de l’any
passat. SA

SILVIA DÍAZ

 >> El Vitel va jugar contra el Font Freda el 5 de març

la del CB Montcada. El CB
Elvira Cuyàs no hi partici-
parà perquè cada any pren
part de la lliga d’escoles
de bàsquet que organitza
la Federació Catalana de
Bàsquet per aquestes ma-
teixes dates.

a cadet- van obtenir una
copa i del tercer al cinquè,
el guardó va ser una me-
dalla. Abans del lliurament
de trofeus, la Unió Escacs
Montcada va organitzar
partides ràpides d’escacs. SD

SILVIA DÍAZ
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actualitatdels clubs
El Centelles, líder del grup 2, no va poder amb l’aleví B –
tercer– ni amb tota l’afició que s’hi va aplegar el 5 de març
al pavelló Miquel Poblet per seguir un dels partits més
emocionants de la lliga. El Vitel va començar dominant el
partit i va arribar a tenir un avantatge de 2 a 0. La primera
part va finalitzar amb un 2 a 1 al marcador i, a la represa,
el Centelles va remuntar fins a assolir el 2 a 3. Pocs minuts
abans d’acabar el partit, el Vitel va reaccionar i va aconseguir
el 3 a 3 i a tres minuts del final, el 4 a 3 definitiu. Al partit
d’anada, a la jornada 7, el Centelles va guanyar el Vitel per
6 a 0. SD

Victòria davant el líder

VITELCOM. FUTBOL SALA> Aleví B

 >> El juvenil va vèncer el 13 de març al Vilanova

SILVIA DÍAZ

LA SALLE. BÀSQUET> Campionat

La Salle, a Eivissa per un torneig
Per segon any consecutiu, l’equip cadet femení del Club
Bàsquet La Salle participa al Memorial David Booth,
que organitza el club CRIC Ses Salines de la localitat de
Sant Jordi, a Eivissa. El torneig, que arriba a la desena
edició i que se celebrarà del 23 al 26 de març, està
dividit en categories cadet i infantil masculí i femení. Al
torneig hi prendran part una vintena de clubs d’arreu
de Catalunya, com l’Escola Pia Sabadell, CB Granollers
o CN Reus Ploms. SD

CD MONTCADA. FUTBOL SALA> Aleví

 >> El Montornès Nord (vermell) és un dels rivals de l’aleví

SILVIA DÍAZ

El CB Montcada ultima els preparatius del Campus de tec-
nificació de tir que portarà a terme del 21 al 23 de març, a la
pista coberta del carrer Bonavista, al qual s’hi han matriculat
60 infants de les categories que van de benjamí fins a cadet.
Per escalfar motors, el Montcada va celebrar el 5 de març la
primera trobada d’escoles de bàsquet que acollia Montcada,
a la qual hi van assistir una vuitantena d’infants del club local,
el CB Mollet i el Santa Eulàlia de Ronçana. Les trobades són
una iniciativa de la Federació Catalana, en les quals també
participa el CB Elvira Cuyàs, que va organitzar la seva trobada
el 12 de març. A la jornada hi van assistir el CB Caldes i el
Sant Celoni. SD

Tot a punt per la Setmana Santa

CB MONTCADA. BÀSQUET> Campus

L’aleví del CD Montcada està fent una de les seves mi-
llors temporades. El conjunt de Jorge Córdoba es manté
segon del grup 13 de Segona Divisió, a 8 punts del líder,
el CF Montornès. Tot i això, l’entrenador creu que serà
difícil assolir la primera posició, ja que “estem a bastants
punts del Montornès i dels que queden segons, la
Federació escull qui puja”. Córdoba ha destacat el
bon nivell dels seus jugadors i creu que “no hem patit
la marxa de quatre nens a l’aleví del Can Sant Joan
perquè la nostra pantilla és molt equilibrada”. El
traspàs de jugadors s’emmarca en el conveni de
col·laboració dels dos clubs de futbol. SD

Una de les millors temporades

El juvenil i el cadet masculí del CH La Salle Montcada
estan repetint les mateixes bones marques que van acon-
seguir la temporada passada. El juvenil va acabar líder la
primera fase del Campionat i a la segona ha començat
amb el mateix bon peu. El primer partit, que els va
enfrontar amb el Sant Vicenç –líder del grup B– els de
Rubén Crespo van guanyar per un ajustat 27 a 28. Els
dos següents partits també van acabar amb victòria per
a La Salle, 23-27 davant Les Franqueses i 26-20 amb el
Vilanova. El cadet és líder del seu grup i el 13 de març
va guanyar el darrer partit de la primera fase contra el
Sant Cugat (36-21). D’altra banda, la coordinadora del
club, Esther González, és la nova entrenadora del cadet
femení, en substitució de Jordi Martín. SD

El juvenil i el cadet són líders de grup

CH LA SALLE. HANDBOL> Lliga regular

 >> Jugada del partit de l’aleví B del Vitel contra el Centelles

SILVIA DÍAZ

Els corredors de la Joventut Atlètica Montcada (JAM)
Paula Teruel (benjamí), Aitor Martín (aleví), Aida Ariza i
Oualid Nassirri (infantils) van aconseguir la primera
posició al Cros Gran Premi Diputació de Barcelona que
es va celebrar el 13 de març i al qual hi van participar 13
corredors de categories inferiors. D’altra banda, el 5 de
març va tenir lloc a Castellar el primer control de la tem-
porada de pista a l’aire lliure. Hi van participar 8
corredors de la JAM. SD

Quatre primeres posicions

JAM. ATLETISME> Cros

les classificacions

FUTBOL SALA

VITELCOM MONTCADA

Benjamí. Mutual. Grup 1
Jornades 20 i 21
Vitelcom d.
Esparraguera-Vitelcom 2-3
Equip Partits Pt.
1 Teià 16 46
2 Palafolls 17 42
3 Martorell 16 34
8 Vitelcom 16 21

Aleví A. Lliga BCN. Grup 1.
Jornades 20 i 21
Vitelcom-Badalonès 17-1
Esparraguera-Vitelcom 0-2
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Sabadell 19 51
2 Vitelcom 19 49
3 Esparraguera 19 48
4 Vilassar 19 48

Aleví B.  Lliga BCN. Grup 2.
Jornades 20 i 21
Vitelcom-Centelles 4-3
Martorell-Vitelcom 4-8
Equip Partits Pt.
1 Centelles 19 51
2 Rapid S. Coloma 19 46
3 Vitelcom 19 45
4 Ferran Sagarra 18 45

Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Jornades 20 i 21
Esparraguera-Vitelcom 1-3
Vitelcom-Mollet 6-1
Equip Partits Pt.
1 DMS Sarrià 20 52
2 Vilassar Mar 20 51
3 FC Barcelona 20 49
6 Vitelcom 20 33

Cadet A. Primera Divisió Grup 2
Jornades 20 i 21
Mataró-Vitelcom 2-3
Vitelcom-Eurogramanet 4-2
Equip Partits Pt.
1 Rapid S. Coloma 20 52
2 Vitelcom 20 47
3 FS Garcia 20 46
4 La Unión 20 44

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 20 i 21
Martorelles-Vitelcom 2-1
Vitelcom-Tordera 8-0
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Sabadell 19 48
2 Vitelcom 18 43
3 Castellterçol 18 41
4 Cardedeu 18 40
5 CD Montcada 18 40

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 20 i 21
FS Garcia-Vitelcom 4-5
Vitelcom-Rapid S. Coloma4-3
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 19 49
2 FC Barcelona 20 46
3 FS Manresa 20 43
7 Vitelcom 20 29

CD MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 2.
Jornada 18 i 19
CD Montcada-Montmeló 5-8
Castellterçol-CD Montcada2-8

Equip Partits Pt.
1 Cet 10 16 48
2 Rapid S. Coloma 16 35
3 Lestonnac Mollet 16 35
4 CD Montcada 16 31

Cadet. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 20 i 21
Lestonnac M.-CD Mont. 2-10
CD Montcada-M. Martorell 10-0
(Vegeu classificació Vitelcom)

Juvenil. Segona Divisió A. Grup
1. Jornada 20 i 21
Sant Josep-CD Montcada 6-3
CD Montcada-Vilassar 3-3
Equip Partits Pt.
1 Sant Martí 18 47
2 Sant Josep 18 43
3 Plaza Macael 18 43
8 CD Montcada 19 28

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2 G 1. Jornades 8 i 9
Llinars-CB Montcada 66-33
CB Montcada-St Celoni 28-56
Equip Partits Pt.
1. Mataró 8 16
2 Calella 8 15
3 Arenys 9 14
9 CB Montcada 8 9

Mini masculí  A. PB 2a Fase.
Nivell A-2. G 1. Jornades 8 i 9
Viladecans-CB Montcada s.r.
CB Montcada-St Celoni 62-63
Equip Partits Pt.
1 Sant Miquel 8 16
2 Sagrada Famía 8 13
3 Viladecans 7 12
9 CB Montcada 7 7

Mini masculí B. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 2. Jornades 8 i 9
Sta. Perpètua-CB Mont. 37-53
CB Moncada-Mataró s.r.
Equip Partits Pt.
1 Arenys de Munt 8 16
2 Pineda Mar 8 16
3 CB Cabrera 8 13
7 CB Montcada 8 11

Preinfantil femení. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 1. Jornades 8 i 9
Sant Jordi-CB Montcada 59-40
CB Montcada-Sallent 54-53
Equip Partits Pt.
1 Baricentro 9 17
2 AD Ronda 9 16
3 FC Martinenc 9 15
6 CB Montcada 9 12

Preinfanti l  masculí A. PB 2a
Fase. Nivell A-2. G 1. Jorn. 8 i 9
CB Montcada-Granollers 62-69
Badalona-CB Montcada 46-59
Equip Partits Pt.
1 Tecla Sala 9 17
2 Santa Coloma 8 16
3 Sant Gabriel 9 15
9 CB Montcada 9 12

Preinfanti l  masculí  B. PB 2a
Fase. Nivell B-2. G 1. Jorn. 8 i 9
CB Montcada     d.
Verduna-CB Montcada 52-40

Equip Partits Pt.
1 IPSI 7 13
2 UE Mataró 7 12
3 CE Osona 7 12
8 CB Montcada 7 8

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 2. Jornades 8 i 9
CB Mont.-Lliçà Amunt 46-16
S. Bonanova-CB Mont. 41-55
Equip Partits Pt.
1 Sant Cugat 8 15
2 CB Montcada 8 15
3 Salle Bonanova 8 14
4 Sant Josep 8 13

Júnior masc. A. CC no sènior. Pref.
B.G 11.Segona Fase. Jorn. 10 i 11
Valls-CB Montcada 54-63
CB Mont.-Molins Rei s.r.
Equip Partits Pt.
1 Maristes Ademar10 20
2 Sagrada Família 10 17
3 JAC Sants 10 17
4 CB Montcada 10 17

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup B. Jornades 22 i 23
CB Mont.-Sant Narcís 109-80
Collblanc-CB Montcada a.
Equip Partits Pt.
1 L’Hospitalet 23 41
2 Jov. Badalona 22 41
3 Albert Disseny 23 39
9 CB Montcada 22 34

Júnior masculí C. Territorial BCN.
Nivell A. Grup 4. Jorn. 22 i 23
CB Montcada-CIC 63-81
CB Prat-CB Montcada a.
Equip Partits Pt.
1 M. Ademar 22 31
2 UE Barberà 21 40
3 Sant Gabriel 21 38
13CB Montcada 20 25

CB ELVIRA CUYAS

Premini Mixt. PB 2a Fase. Nivell
C-2. G 1. Jornades 8 i 9
Palau-Elvira Cuyàs 40-10
Elvira Cuyàs-Cardedeu 4-34
Equip Partits Pt.
1 Tabor 9 18
2 Torelló 9 16
3 Cardedeu 9 15
10 Elvira Cuyas 8 8

Mini masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 5. Jornades 8 i 9
St. Joan Mata-E. Cuyàs       s.
Elvira Cuyàs-Lima Horta 23-53
Equip Partits Pt.
1 Lima-Horta 9 16
2 Pallejà 9 16
3 CN Sabadell 9 16
10 Elvira Cuyàs 8 9

Cadet Femení. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 2. Jornades 8 i 9
Canovelles-E. Cuyàs 65-56
E. Cuyàs-S. Feliu C. 31-1
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 8 15
2 Gavà 7 13
3 Molins de Rei 7 12
5 Elvira Cuyàs 8 12

Cadet masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 3. Jornades 8 i 9
CB Prat-Elvira Cuyàs 63-33
E. Cuyàs-La Garriga 88-72

Equip Partits Pt.
1 Castellar 9 17
2 CB Prat 8 16
3 CB Sant Just 8 14
6 Elvira Cuyàs 7 11

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G2. Jornades 22 i 23
Safa Horta-E. Cuyas 104-46
Elvira Cuyas-Caldes 64-56
Equip Partits Pt.
1. AE St Andreu 19 36
2 Jov. Les Corts 21 36
3 Caldes 19 35
14 Elvira Cuyas 19 20

CEB CANT SANT JOAN

Preinfanti l  masculí. PB 2a
Fase. Nivell C-1 G 2. Jorn. 8 i 9
St Celoni-Can St Joan 64-61
C St Joan-S. P. Sirena 38-35
Equip Partits Pt.
1 AECAM 7 13
2 Salle Bonanova 7 13
3 Les Corts 7 12
6 Can Sant Joan 7 9

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 4. Jornades 8 i 9
Terrassa-Can St Joan 72-42
C St Joan-S. P. Sirena 43-58
Equip Partits Pt.
1 S. Pere Sirena 9 17
2 Sferic Terrassa 8 16
3 AESE 9 16
8 Can Sant Joan 8 11

Cadet Femení. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 4. Jornades 8 i 9
Arenys-C St Joan 43-13
CEB C Sant Joan-Canet40-37
Equip Partits Pt.
1 AE Teià 7 11
2 AECAM 6 11
3 Draft Gramanet 7 11
6 Can Sant Joan 6 8

Sots 21 masc. Territorial BCN.
Nivell A2. G2. Jornades 22 i 23
CEM St. Joan-C St Joan42-62
Can St Joan-Llívia 64-46
Equip Partits Pt.
1 Sant Andreu 22 40
2 Salle Bonanova 21 38
3 AEB Mataró 20 38
6 Can Sant Joan 21 32

LA SALLE MONTCADA

Infantil femení. PB 2a Fase.
Nivell C-1. G 3. Jornades 8 i 9
La Salle-Vic 39-22
Lliçà Amunt-La Salle 77-50
Equip Partits Pt.
1 CB Parets 8 15
2 CE Mireia 9 15
3 AEB Mataró 9 15
5 La Salle 9 14

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 1. Jornades 8 i 9
Sant Martí-La Salle 59-83
La Salle-Canet s.r.
Equip Partits Pt.
1 CEM Sant Joan 8 16
2 Castellbisbal 8 15
3 CB Puigfred 8 14
6 La Salle 8 11

Cadet femení. CC no sènior.
Pref. B. G11. 2a Fase Jorn. 10 i 11
Santfeliuenc-La Salle 39-55
La Salle-Sant Gervasi 60-59
Equip Partits Pt.
1 Grup Barna 11 19
2 La Salle 11 18
3 CN Terrassa 11 18
4 La Salle 11 17

Cadet masculí . CC no sènior.
Pref. G 12. 2a Fase. Jorn. 10 i 11
Santfeli.-Mont.-La Salle 84-69
Mont.La Salle-Minguella 77-65
Equip Partits Pt.
1 Sagrada Família 11 22
2 Sant Gabriel 11 21
3 Santfeliuenc 11 18
9 Mont.-La Salle 11 13

Júnior femení. Territorial BCN.
Nivell B. G 2. Jornades 21 i 22
Osona-La Salle 42-64
La Salle-Sant Boi 47-60
Equip Partits Pt.
1 CB Navàs 19 32
2 La Salle 16 30
3 CE Osona 15 28
4 Súria 19 28

FUTBOL

CD MONTCADA

Prebenjamí. Ll iga Adefube.
Jornades 19 i 20
Sant Cugat-CD Montcada 4-2
CD Montcada-Fontetes 2-4

Benjamí A. Ll iga Adefube.
Jornades 19 i 20
CD Montcada-M. Egara 5-1
Badia-CD Montcada 0-9

Benjamí B. Ll iga Adefube.
Jornades 19 i 20
A. Ripollet-CD Montcada 5-0
CD Montcada-Cerdanyola  4-5

Aleví. Segona Divisió. G 13.
Jornades 19 i 20
Molletense-CD Montcada 1-3
CD Montcada-Montornès 0-3
Equip Partits Pt.
1 Montornès 18 54
2 CD Montcada 18 46
3 Sentmenat 17 35
4 O. Can Fajtó 17 34

Infantil. Segona Divisió. G 22.
Jornades 19 i 20
CD Mont.-EF C St Joan 0-1
CD Montcada-Sant Celoni 2-1
Equip Partits Pt
1 EF Can St Joan 18 54
2 Sant Fost 18 38
3 CD Montcada 18 35
4 Molletense 18 35
5 Parets 18 32

Cadet. Segona Divisió. G 17.
Jornades 19 i 20
CD Montcada-Montornès    2-0
Ripollet-CD Montcada   0-11
Equip Partits Pt.
1 Montornès Nord 19 52
2 Santa Perpètua 18 50
3 EF C Sant Joan 19 40
4 Sentmenat 19 39
6 CD Montcada 19 32

Juvenil. Segona Divisió. G 18.
Jornades 19 i 20

CD Montcada-Sant Fost 6-0
Montornès-CD Montcada 2-5
Equip Partits Pt.
1 EF Can St Joan 15 42
2 Lourdes 15 36
3 Martorelles 15 35
4 Montmeló 14 31
5 CD Montcada 15 27

EF CAN SANT JOAN

Prebenjamí. Ll iga Adefube.
Jornades 19 i 20
Mollet-EF C St Joan   1-5
EF C St Joan-Mollet B   8-0

Aleví. Primera Divisió. Grup 2.
Jornades 21 i 22
FC Barcel,-EF C St Joan 13-1
EF C St Joan-S. Gabriel 1-3
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 21 57
2 Ferran Martorell 21 56
3 Trajana 21 46
11 EF C St Joan 21 24

Infantil. Segona Divisió. Grup 22.
Jornades 19 i 20
CD Mont.-EF C St Joan   0-1
EF C St Joan-Sant Fost   5-1
(Vegeu classif icació CD
Montcada)

Cadet. Segona Divisió. Grup 17.
Jornades 19 i 20
Sta Perpètua-EF C St Joan 4-2
EF C Sant Joan-Montmeló  9-4
(Vegeu classif. CD Montcada)

Juvenil. Segona Divisió. Grup
18. Jornades 19 i 20
La Llagosta-EF C St Joan  0-3
EF C St Joan-Sant Fost  5-1
(Vegeu classif icació CD
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Aleví mixte. Lliga Cevo. Nivell 1.
Jornades 13 i 14
Roquerol-La Salle a.
La Salle-Vilamajor 52-35
Equip Partits Pt.
1 La Salle 12 21
2 Palautordera 13 21
3 La Garriga 13 15
4 Vilamajor 12 13
8  Sagrat Cor 12 15

Aleví masculí. Lliga Cevo. Nivell
1. Jornades  13 i 14
Escola Pia-La Salle  43-42
La Salle-BM Granollers  62-35
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 14 28
2 BM Granollers 14 22
3 Escola Pia 14 21
4 La Salle 14 15

Cadet Femení Campionat Cadet.
Fase Final. Jornades 8 i 9
La Salle-Amposta 17-30
La Salle-Gavà 23-29
Equip Partits Pt.
1 Gavà 8 14
2 Amposta 7 12
3 Cooperativa 8 12
6 La Salle 8 0

Cadet Masculí. Segona Catala-
na. Prèvia C. Jornades 17 i 18
Igualada-La Salle 29-25
La Salle-Sant Cugat 36-21
Equip Partits Pt.
1 La Salle 16 27
2 Berga 16 25
3 Terrassa 16 22
4 Igualada 16 22

Juvenil . Segona Catalana.
Segona Fase Jornades 2 i 3
Les Franqueses-La Salle23-27
La Salle-Vilanova 26-20
Equip Partits Pt.
1 La Salle 3 6
2 Sant Vicenç 3 4
3 Les Franqueses 3 2
4 Vilanova

LLIGA ESCOLAR

Multiesport handbol
Grup Primer. Jornada 4
Turó-La Salle a.
Sagrat Cor-Reixac 11-5
Vitelcom-Font Freda 11-5
Equip Partits Pt.
1 Turó 2 6
2 Font Freda 4 6
3 La Salle 2 3
4 Sagrat Cor A 3 3
5 vitelcom 1 3
6.Reixac 2 0

Multiesport handbol
Grup Segon. Jornada 4
Reixac A-Mitja Costa
8-8
Reixac B-Sagrat Cor B 4-12
Viver-Elvira Cuyàs 8-8

Equip Partits Pt.
1 Sagrat Cor B 4 10
2 Reixac A 3 7
3 Elvira Cuyàs 4 5
4 Viver 3 4
5 Mitja Costa 4 4
6 Reixac B 4 0

Futbol sala. Benjamí
Jornada 9
Mitja Costa-Vitel 6-4
Font Freda-Reixac a.
La Sínia d.
Equip Partits Pt.
1 Vitelcom 7 21
2 La Sínia 7 12
3 Mitja Costa 7 9
4 Font Freda 5 6
5 Reixac 5 0

Futbol sala. Aleví
Jornada 9
Viver B-Elvira Cuyàs 6-6
Mitja Costa-Reixac a.
Can Cuiàs-Viver A a.
Equip Partits Pt.
1 Mitja Costa 7 21
2 Elvira Cuyàs 8 14
3 Viver B 8 11
4 Can Cuiàs 7 9
5 Viver A 7 4
6 Reixac 7 3

Bàsquet. Benjamí
Jornada 6
La Sínia B-Viver A 18-32
La Sínia A-Sagrat Cor 3-34
Viver B-El Turó 38-28
Equip Partits Pt.
1 Viver A 6 11
2 El Turó 6 10
3 El Viver B 5 8
4 La Sínia B 6 8
5 Sagrat Cor 6 8
6 La Sínia A 5 6

SILVIA DÍAZ
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Batalles d’història. Les generacions d’alumes de l’IES Mont-
serrat Miró la recorden com una mestra que es desviu per ensenyar.
Doctora en Història, amb carisme a la ciutat, és fundadora i directora
del Museu Les Maleses, una tasca altruïsta. És un museu més que
digne, molt didàctic i pedagògic, situat a la Casa de la Vila. La seva
presentació és a l’abast de tots els públics, molt visual i participativa
i això és bàsic per apropar la història local als més menuts. L’antic
museu, al carrer Julio García, ja ha esdevingut un capítol del passat.
Mercedes Durán va haver de fer les mil i una –hores i hores de
reunions a l’Ajuntament– per aconseguir un equipament de prestigi
i difusió de la història local. El passat 14 de març, va presentar les
conclusions de les excavacions d’aquest estiu al jaciment ibèric de
Les Maleses. El pròxim repte, ara, és que esdevingui un autèntic
museu a l’aire lliure i un mirador privilegiat del territori.

“Ningú ha dit que
aprendre sigui fàcil”

La història local té

bona salut, hi ha

sensibilitat i

l’apreciació de la

població creix

cada dia més

La tele ensenya

gent insultant-se i

escridassant-se i

després és difícil

demanar silenci

a cada classe

MIREIA SABARTÉS

�Què faríem sense art?
Això és impossible perquè és
innat als humans. Agafa un nen,
dona-li paper i colors i el tens
distret. Aquest matí, quan t’has
vestit, has escollit uns colors, i
estàs fent art, creant per a tu.
�I sense memòria històrica?
No sabríem on som, ni les nos-
tres arrels. No podríem entendre
el que ens passa ni el que ens
rodeja.
�Com està la història local?
Té bona salut per-
què hi ha una sensi-
bilització important
dels estudiosos. I tot
això repercuteix en
més apreciació de la
població.
�És atractiva la
història dels íbers
per als escolars i
adults?
No només el món
íber ha de ser atrac-
tiu. La història en si,
amb una important
dosi d’implicació,
sensibilització i rela-
cionant-la amb la
pròpia història local,
pot donar molts
bons resultats.
�Quines són les
activitats pedagò-
giques que feu per aconse-
guir-ho?
Al Museu Les Maleses, a la Casa
de la Vila, s’ofrereixen visites
guiades, tallers didàctics, es pre-
paren itineraris per Montcada...

directora del museu les maleses i mestra

�

Mercedes Durán

La resposta de la població, en
general, és molt satisfactòria.
�Heu trobat algun tresor
arqueològic?
Per un investigador, tots els
materials localitzats són fonts
d’informació molt importants
i procurem que els ciutadans
estiguin puntualment informats,
al mateix temps que la comu-
nitat científica. Per això, partici-
pem en jornades, congressos i
fem publicacions oportunes.

Per a nosaltres,
avui per avui, el
jaciment Les Ma-
leses és un poten-
cial arqueològic i
un punt visual
geogràfic molt
important del mu-
nicipi, que com-
parteix amb Sant
Fost de Camp-
centelles.
�Té una peça
preferida?
Una petita arraca-
da de bronze que
conserva una part
del bany en or
pur.
�Com a mes-
tra, què prefe-
reix: el BUP o
l’ESO?

Cap dels dos. Aposto per un
ensenyament de qualitat.
�Considera que no el tenim?
Podríem tenir-ne un de millor:
més recursos, suport als profes-
sors i famílies que no deixin

l’educació en mans  nostres, sinó
que participin amb nosaltres.
�Escola pública o privada?
Sóc una defensora de l’escola
pública, però no subsidiària,
com en aquests moments.
�Què passa amb la privada?
És una empresa, laica o
confessional, pitjor o millor.
�Hi ha segregació?
En aquests moments, sí. La pri-
vada escull alumnes. Però amb
la nova orientació del Depar-
tament d’Educació, ara també
han d’acollir els més desafa-
vorits.
�La classe mitjana-alta,
aposta pels centres educa-
tius privats.
És possible perquè la pública no
té recursos suficients, però no
pels professionals. Passar unes
oposicions no és ni fàcil ni senzill.
�Per què hi ha força baixes
de mestres per depressió?
Els mestres patim el fet que
famílies donen al nen tot el que
vol i es pensen que els altres tam-
bé ho hem de fer. Però per
crèixer com a estudiants i com a
persones s’han d’esforçar. Ningú
ha dit que aprendre sigui fàcil.
�Per què es parla de fracàs
escolar? Com se li pot arri-
bar a dir a un nen de 10 anys
que és un fracassat quan té
tota la vida per endavant? El
fracàs és social!
Sí, els elements de la societat no
estan ben conjugats i entren en
crisi. A la tele veus persones
insultant-se i dient veritables

aberracions transmetent valors
inversos als que es donen a clas-
se, on han d’escoltar i parlar quan
toca. I el més inútil de la tele...
�Es refereix a programes
com Gran Hermano o Cróni-

cas Marcianas?
Sí, els triomfadors aquests, que
com a persones són un zero. Els
joves et diuen que per què han
d’esforçar-se, quan el triomf és
no fer ni brot!

�

Mercedes Durán




