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BÀSQUET MASCULÍ. GRUP C EBA

El Valentine es classifica per
disputar la fase final de la lliga

sílvia alquézar
redacció

 >> Dani Pérez fa cistella davant del seu company Jordi Pons i un defensor

LLUÍS MALDONADO

El Valentine masculí ha com-
plert el primer objectiu de la
temporada: jugar la fase final de
la Lliga EBA. L’equip de César
Saura ha obtingut la classificació
quan encara falta una jornada
perquè acabi la competició re-
gular. Els montcadencs es van
imposar en el darrer matx a
l’Alella –ja descendit– per 93-
82. Tot i que el passi a la ronda
següent ja està assegurat, encara
resta pendent per determinar en
quina posició es classificarà.
Això es desvetllarà a l’últim
partit de lliga que el Valentine  –
segon del Grup C amb 23 vic-
tòries– disputarà a la pista del
Vic, tercer amb 22 triomfs. El
Montcada té un coixí de 14
punts d’avantatge, ja que al partit
de la primera volta els mont-
cadencs van vèncer el conjunt
osonenc per 84-70.

Premi. El Valentine no ha fallat
en la recta final de la fase regu-
lar. Ha guanyat en desplaça-
ments complicats com les pistes
del Mataró, l’Igualada i el Gru-
potel. “És una temporada
dura, els equips de dalt hem
obtingut més victòries del
normal, però estem contents
perquè la feina ha donat els
seus resultats”, comenta el
base titular, Maiol Cisteró, qui
espera poder passar en segona
posició i jugar el primer partit
de la fase prèvia al Campionat
d’Espanya, el 14 o 15 de maig,
fora de casa. La tornada seria el
cap de setmana següent al
pavelló Miquel Poblet. Els
equips guanyadors jugaran la
fase final d’ascens a una seu que
probablement serà Osca.

L’equip es jugarà a Vic passar com a segon o tercer en el darrer matx de la competició regular
sílvia alquézar
redacció

El Valentine femení ha encade-
nat una ratxa de quatre victòries
consecutives que l’han consoli-
dat a la tercera posició del Grup
Primer de Primera Catalana. A
l’última jornada, el conjunt dirigit
per Agustí Forner va vèncer a la
pista de l’IPSI, el cuer, per 72-
75. El Montcada no perd des
del desplaçament al pavelló del
Grup Barna, el segon classificat
que, juntament amb el Torelló
–el líder– participaran al Cam-
pionat de Catalunya de la cate-
goria i lliutaran per l’ascens.
L’equip local, que només ha per-
dut dos partits amb Forner a la
banqueta, ja no té cap opció de
classificar-se per a la fase final.

Dues jornades. Només que-
den dos partits perquè acabi la
competició regular. El Valentine
jugarà el pròxim 8 de maig a la
pista coberta (16.15h) contra Les
Corts de Barcelona i el dia 15 es
desplaçarà al pavelló del Mar-
tinenc. El conjunt local té dues
victòries d’avantatge sobre el
Claror, el quart classificat.

El Montcada
encadena

quatre triomfs
consecutius

>>FEMENÍ. 1a Catalana

 >> El Valentine és tercer

SÍLVIA ALQUÉZAR

‘PODEM ARRIBAR
A LA FINAL A VUIT’

el tècnic

SÒNIA HERNÀNDEZ

 >> César Saura

Aquesta és la primera tempo-
rada que César Saura dirigeix
el Valentine masculí. Quan va
arribar al càrrec, la directiva li
va encarregar l’objectiu de l’as-
cens. Saura porta set anys
lligat al club montcadenc com
a entrenador de diversos con-
junts.
-Content per què ha aconse-
guit el primer objectiu?
El passi per a la fase següent
era la primera fita que teníem
apuntada a la llibreta. Tenim
molta il·lusió per poder fer un
bon paper. La veritat és que hi
ha molt bon ambient a la plan-
tilla.
-Partit complicat contra l’Ale-
lla, tot i ser un rival descendit.
Sí, perquè té bons jugadors,
però l’equip va sortir molt con-
centrat i va tornar a sumar un
nou triomf. En aquesta recta fi-
nal ha donat la talla.
-Satisfet amb els jugadors?
Molt. Han arribat a la recta final
del campionat de lliga en el
millor moment de forma. Si se-
guim amb aquest nivell, podem
un dels rivals més perillosos
de la fase final. Hi ha molta
qualitat a la plantilla. Jugant així
crec que podem classificar-
nos per a la final a vuit i, si te-
nim sort, guanyar-la. LM

A les dues últimes vegades que
el Montcada ha participat al tor-
neig estatal va arribar a la final
–un fet que li va donar l’ascens
a la Lliga LEB 2– però en amb-
dues ocasions la va perdre.  “El
club s’ho mereix, seria el re-
coneixement a la feina ben
feta”, opina Cisteró, que serà la
seva última temporada com a

jugador de bàsquet. De cara a
la fase final, l’exjugador d’ACB
considera que és difícil fer hi-
pòtesis perquè dels equips esta-
tals es té menys informació que
dels catalans: “Primer hem de
pensar en la fase prèvia, que
serà un filtre dur abans d’ar-
ribar al Campionat d’Espa-
nya”.
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“AQUEST EQUIP
POT ARRIBAR
MOLT LLUNY”

el president

ARXIU

 >> Eusebio Carrero

-Després del parèntesi d’una
temporada, l’equip torna per
setè any a uns playoffs.
Tenim jugadors amb més qua-
litat que l’any anterior, un equip
pensat més en playoffs que no
pas en la lliga, amb experiència.
-Com sempre la pressió podrà
fer decidir l’eliminatòria.
Els playoffs motiven la planti-
lla, la pressió dels camps
pesa, però l’important és es-
tar allà. La segona eliminatòria
ja serà una loteria.
-La recta final ha estat irregu-
lar, però ara es nota una pro-
gressió molt bona de joc.
Tots els equips han viscut un
final complicat, jugant amb
conjunts implicats tant en l’as-
cens com en el descens. Però
si seguim així, podem arribar
lluny.
-Les renovacions del tècnic, de
Cupim i de Silami són una
aposta de continuïtat?
Són homes importants, que
corríem el risc de perdre.
-Pot ser l’any de l’ascens?
Després de sis playoffs no
m’atreveixo a dir res. Veig un
equip compacte, que juga bé i
espera tenir un pèl de sort.LM

Una victòria del Vitel a Madrid li
donaria el passi a l’última ronda

>> FUTBOL SALA. Play-off d’ascens a Divisió d’Honor

lluís maldonado
pla d’en coll

El Vitel està més a prop de su-
perar la primera eliminatòria
d’uns playoff d’ascens per pri-
mer cop a la seva història, des-
prés d’imposar-se al Tres Can-
tos de Madrid per un contun-
dent 10 a 4 que li dóna avan-
tatge per afrontar el desplaça-
ment del 7 i 8 de maig a la capi-
tal. L’equip que dirigeix el bra-
siler Marcello Magalhaes podria
sentenciar aquest primer assalt si
guanya el segon partit.
El primer duel no va decepcio-
nar i va respondre a les expecti-
ves amb emoció, intensitat i gols.
Al descans es va arribar amb el
resultat de 3 a 1 amb gols de
Rafa Bufill, Adilio i Silami.
Després de la represa no va ha-
ver-hi temps per a l’avorriment,
ja que es van marcar 10 gols més.
José Rodríguez, Cupim i Silami
–que va tornar a ser expulsat
amb targeta blava directa per un
estira i arronsa amb el porter
madrileny– van establir el 6 a 3.
Fins acabar el partit es van suc-
ceir els gols de Mariano, Adilio
i els dos últims de Cupim, que
va tornar a liderar el joc del
Vitel. L’hispanobrasiler va asse-
gurar que l’equip continua amb

LLUÍS MALDONADO

 >> L’equip va celebrar el triomf enmig de la pista entre l’ovació de l’afició congregrada al Miquel Poblet

>> HANDBOL MASCULÍ. Primera Catalana

La Salle acaba al cinquè lloc
lluís maldonado
redacció

 >> La Salle es planteja aspirar a objectius més ambiciosos

El primer equip de La Salle ha
acabat a la cinquena posició,
amb 29 punts, a la lliga de Pri-
mera Catalana. El conjunt local
es va acomiadar de la competi-
ció amb una victòria contra el
Gavà, quart classificat, per 28-
25. “És el lloc que ens merei-
xíem, ni més ni menys”, ha
dit l’entrenador, Jaume Puig.
La Salle ha complert amb es-
creix l’objectiu inicial de la
permanència. Ha exhibit un
bon nivell de joc, tot i que la
seva trajectòria ha estat irregu-
lar al llarg de la temporada. El
màxim golejador ha estat
Òscar Sanfelipe, que ha acon-
seguit prop de 140 dianes. La
Salle ha marcat un total de 654
gols i n’ha encaixat 642. El ju-
gador que ha entrat a totes les
convocatòries ha estat l’extrem
esquerre Toni López Chachi,
que ja porta 89 partits oficials
sense descansar. De cara a la
temporada vinent, la plantilla
pensa en objectius més ambicio-
sos que el de mantenir la

la bona línia de joc dels darrers
partits: “Podem fer un bon
paper”, afirma el tècnic, qui creu
que s’ha d’encarar l’eliminatòria
amb humiltat, i entrega que mai.

Possibilitat de fer història.

L’entrenador confia en les pos-

sibilitats del seu equip per desfer-
se de la pressió: “No hem d’es-
tar pendents de com serà la
rebuda a Madrid, i hem de
sortir concentrats per senten-
ciar l’eliminatòria”. El Vitel
jugarà a Madrid el 7 de maig
(19h) el segon assalt de la pri-

L’equip de Marcello Magalhaes es va imposar al Tres Cantos per un contundent 10 a 4

mera ronda dels playoff al mi-
llor de tres partits. Si guanya, es-
tarà classificat per a l’última ron-
da. Si perd, el dia 8 es jugarà el
matx de desempat a les 19h.
també a Madrid. Montcada Rà-
dio transmetrà en directe els par-
tits a través del 104.6 de la FM.

L’equip pensa en objectius més ambiciosos de cara a la temporada vinent

categoria, ja que serà la tercera
campanya consecutiva a Prime-
ra Catalana.

Copa catalana. La Salle
masculí competirà a partir d’ara
a la Copa Catalana. Ha quedat

enquadrat al Grup C i s’haurà
d’enfrontar al Sant Esteve
Sesrovires, al Santpedor i al Sant
Cugat. D’altra banda, el sènior
femení va guanyar l’Arrahona
per 23-21 al primer matx de
Copa disputat el 24 d’abril.

LLUÍS MALDONADO

“PODEM ASPIRAR A PUJAR EL SÈNIOR
MASCULÍ A PRIMERA NACIONAL”

entrevista. Josep Maresma

>> Josep Maresma

-Quin és el balanç que fa
d’aquesta temporada?
Ha estat molt positiva, tant a
nivell de la cohesió de la junta
directiva, que ha donat un nou
impuls, com a nivell esportiu
que, sense ser un any brillant,
podem considerar-lo bo.
-El primer equip ha fet nova-
ment una bona temporada.
S’ha aconseguit la cinquena
plaça, que és un bon resultat.
Fins i tot, hem lluitat per les
primeres posicions en una
categoria que és difícil.
-La creu, però, ha estat el sè-
nior femení.
Ha estat un any molt dur. Amb
la nova categoria es va comen-
çar amb moltes ganes però la
ratxa negativa va desmoralitzar
l’equip. Al final ens hem salvat
pels pèls, patint molt, però s’ha
mantingut la categoria.
-I la bona notícia l’ha segellada
el sènior B amb l’ascens.
És molt important tenir un
sènior a Primera Catalana, i un
altre a Segona Catalana.
-El tècnic Jaume Puig ha
reclamat plantejar objectius
més ambiciosos.
Penso igual que ell. Però en els
50 anys d’història no hem estat
mai a Primera Nacional. Seria
una fita històrica. Crec que hi

ha equip per fer-ho, encara que
sigui un conjunt fet des de casa.
El que no volem trencar és la
nostra filosofia de club amateur
per aspirar a pujar de categoria.
No volem convertir-nos en un
club professional que desfaci
l’estructura actual de l’entitat.
-Però els equips es consoliden
i, a més, s’amplien
S’està treballant molt amb el
planter. A nivell femení la tem-
porada vinent hi haurà un equip
més i, en masculí, es crearan
dos equips nous. L’estandard
del club és el primer equip i, si
el podem pujar, ho hem de fer,
sempre que poguem garantir
la continuïtat a la nova catego-
ria. LM

LLUÍS MALDONADO
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El Montcada no afluixa i se
situa a un punt de la promoció

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

Queden quatre jornades perquè
acabi la lliga i el Grup Primer
de Preferent està que treu foc.
La primera posició, que dóna
l’accés directe a Primera Catala-
na, fa dies que està decidida: el
Blanes –70 punts i un partit ajor-
nat– i ha demostrat ser un líder
sòlid. La lluita per la segona po-
sició ja és una altra qüestió.  Hi
ha quatre clubs que competei-
xen per la plaça de promoció
d’ascens: el Cassà i el Vic (59
punts), el Montcada (58) i l’Es-
cala (54 i un partit menys).

Recuperació. Després d’una
petita ratxa negativa de resultats,
el Montcada s’ha retrobat amb
el triomf i el bon joc a les dues
últimes jornades, on ha guanyat
els seus rivals al camp munici-
pal de la Font Freda per 2-1: el
24 d’abril va superar el Sabadell
Nord i l’1 de maig es va im-
posar al Tossa de Mar. El dar-
rer matx va ser complicat da-
vant de l’equip que ha fet més
punts a la segona volta. El con-
junt de la Selva es va avançar en
el marcador i, amb el 0-1, es va
arribar al descans. A la represa,
el Montcada va capgirar la
situació, millorant l’actitud, la
defensa i el posicionament so-
bre el terreny de joc. Els autors
dels gols locals van ser Sergio –
al minut 50– i Javi Ventas, al
minut 76. “Els hem escom-
brat. Ha estat una segona

sílvia alquézar
redacció

 >> El capità Sergio va tornar a marcar contra el Tossa

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

silvia díaz
redacció

L’Ajuntament va lliurar el passat
28 d’abril a Unicef, de Nacions
Unides, els més de 2.000 euros
recollits a la recaptació del partit
benèfic que els veterans del FC
Barcelona i el Reial Madrid van
jugar al pavelló Miquel Poblet
el 8 d’abril. L’acte va tenir lloc a
la sala de reunions de la Junta
de Govern Local amb l’assis-
tència de l’alcalde, César Arriza-
balaga, el regidor d’Esports,
Juan Parra –ambdós del PSC–
i el representant de l’ong, Pau
González-Rojas.

Ressò. El matx va ser un èxit
de convocatòria i l’equipament
va registrar un ple històric.
L’excel·lent acollida de la inicia-
tiva ha animat el consistori i
Unicef  a portar a terme altres
accions solidàries conjuntes.
“Més enllà de la recaptació,
el nostre objectiu era donar

>> FUTBOL INDOOR. Partit de veterans Barça-Madrid

L’Ajuntament lliura més
de 2.000 euros a Unicef

El Sant Joan s’allunya de l’ascens

 >> La plantilla del Sant Joan Atlètic està formada per jugadors de Montcada

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan Atlètic no va po-
der passat de l’empat a dos gols
al camp del San Lorenzo, en el
darrer partit de lliga disputat l’1
de maig. L’ensopegada ha allu-
nyat els montcadencs una mica
més de la segona plaça de pro-
moció d’ascens, ja que ara són
tercers amb 60 punts empatats

a conèixer entre la població
la nostra tasca en defensa
dels drets de la infantesa a
més de 150 països del món”,
va dir el portaveu d’Unicef, qui
va avançar que els diners recollits
es destinaran al programa Es-
port per al desenvolupament,
fonamentat en l’esport com a
eina de socialibilització dels in-
fants i com a reclam entre la po-
blació. “En un dia vam vacu-
nar més de 700.000 nens a
Ghana aprofitant un esdeve-
niment semblant al que es va
fer a Montcada”, va explicar
González-Rojas. Per la seva ban-
da, el regidor d’Esports va va-
lorar molt positivament l’expe-
riència: “La nostra intenció és
col·laborar amb Unicef en
tot allò que sigui possible”.
El partit de futbol indoor el va
organitzar l’empresa Futbol
Indoor Events amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament i l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure.

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> Moment en què les autoritats municipals lliuren els diners a Unicef

part memorable, l’equip ha
donat la cara. A més hi ha
hagut una gran complicitat
amb l’afició”, va indicar l’en-
trenador, Toni Carrillo.
En els quatre partits que resten,
el Montcada ha de visitar el
camp del Roses i el Sallent i ha
de rebre al municipal de la Font
Freda l’Escala, rival directe, i el
San Cristóbal de Terrassa. Per

al tècnic montcadenc, qualsevol
dels quatre clubs implicats en la
lluita per l’ascens pot quedar se-
gon: “El que tingui els ner-
vis més templats s’ho empor-
tarà”. El Montcada ha arribat a
la recta final de la temporada en
bona forma. L’únic jugador le-
sionat és el davanter Lolo Ca-
ballero, fitxat a meitat de lliga
per reforçar l’atac del conjunt.

sílvia alquézar
redacció

>> FUTBOL. Primera Divisió

Una delegació local a
l’Espanyol-Numància

 >> Els montcadencs solen acudir massivament a l’estadi de Montjuïc

ÀNGEL ACÍN

Una delegació local d’aficionats
al futbol assistirà el 8 de maig al
partit de Primera Divisió entre
l’Espanyol i el Numància, que
es disputarà a l’estadi olímpic
Lluís Companys. El club blanc-
i-blau, amb el suport de l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure
(IME), convida els escolars i
entitats esportives de la ciutat a
gaudir d’una tarda de futbol. Les

entrades són gratuïtes. L’únic
requisit és que els adults no po-
den entrar sols, han d’anar
acompanyats de, com a mínim,
un nen. Les persones interessa-
des, prèvia reserva de plaça a
l’IME, han d’estar a les 16h a la
porta de la minigrada, situada
sota el peveter de la flama olím-
pica. Aquesta iniciativa ja s’ha
dut a terme altres temporades,
amb una excel·lent resposta per
part de Montcada.

amb les Franqueses. El segon
classificat és el Montmeló amb
64 i el líder és el Palau amb 72.
Al matx contra el San Lorenzo
el Sant Joan va fer un bon partit,
tot i que no va tenir gaire fortu-
na. Es va avançar en el marca-
dor amb un 0-2, però un gol
de falta va permetre al rival
retallar diferències. Al final, quan
el Sant Joan buscava sentenciar

el triomf, el San Lorenzo va
empatar gràcies a un contraatac.
“Tenim un calendari favora-
ble, però depenem de tercers
per jugar la promoció d’as-
cens”, ha manifestat l’entrena-
dor, Rafa González, qui opina
que no es poden perdre més
punts com els de San Lorenzo
si s’aspira a estar a dalt i lluitar
per l’ascens.

LLUÍS MALDONADO
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L’equip Montcada A es proclama
campió de Catalunya de Primera

>> ESCACS. Campionat per conjunts

El primer equip de la Unió Es-
cacs Montcada s’ha proclamat
campió de Catalunya de Prime-
ra Divisió, després de guanyar
el Sant Andreu per 6’5 a 3’5 en
la segona ronda de la lluita pel
títol, disputada al pavelló Miquel
Poblet el 24 d’abril. A l’anada
de l’eliminatòria, ambdós clubs
–primers dels seus respectius
grups de la categoria– van fer
taules. El títol és el colofó a una
temporada històrica per a l’en-
titat local en què ha aconseguit
per primera vegada l’ascens a
Divisió d’Honor al Campionat
de Catalunya per equips sense
haver perdut cap enfrontament
i la classificació per al Cam-
pionat d’Espanya, que tindrà lloc
a Barcelona a l’agost. El club va
celebrar els èxits el mateix dia
24 amb un dinar per a socis en
un restaurant de la localitat al
qual també van assistir les auto-
ritats municipals.

Valoracions. La directiva i els
representants polítics van coinci-
dir a elogiar el primer equip, for-
mat per jugadors de qualitat
amb força experiència. “Estem
molt orgullosos de la seva tra-
jectòria. No li podem dema-
nar més”, va indicar el presi-
dent, Eugenio Romero, qui va
agrair el suport de l’Ajuntament

SÍLIVIA ALQUÉZAR

sílvia alquézar
pla d’en coll

 >> L’equip A de la UE Montcada, amb la directiva i les autoritats municipals

“per creure en el projecte que
va suposar la unió dels dos
clubs de la ciutat”. El 5 de
març del 1995 es va constituir
oficialment la Unió Escacs
Montcada, fruit de la fusió de
les entitats de Montcada Centre
i Can Sant Joan. Des d’aleshores
ençà, el nou club ha aconseguit
nombrosos èxits en categories
adultes i escolars i ha consolidat
l’Open Internacional, un torneig
que es troba entre els cinc mi-
llors del rànquing català. L’al-
calde de Montcada, César Arri-
zabalaga (PSC), va lloar el club

pels triomfs d’aquesta tempo-
rada: “Us felicito pel vostre
treball. Tot i ser un esport mi-
noritari, els escacs donen un
gran prestigi a la ciutat”, va
manifestar l’edil, qui va remar-
car que “la unió dóna la força.
Sou un exemple a seguir”. Per
la seva banda, el regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC), va
anunciar la continuïtat del suport
municipal a la UE Montcada.
“El seu treball els avala”. Re-
centment, ambdues parts han
mantingut una reunió   sobre la
pròxima temporada.

De Madrid, al cel
>> ATLETISME. Marató de la capital estatal

sílvia alquézar
redacció

L’equip B de la Unió Escacs
Montcada ha quedat eliminat
a la fase d’ascens a Segona
Divisió. El 24 d’abril el conjunt
local va caure derrotat contra
el Sant Adrià B per 5’5 a 4’5 en
la segona ronda del play-off. A
la primera, el Montcada B va
superar el Tàrrega per un con-
tundent 8’5 a 1’5. Malgrat l’eli-
minació, el club ha fet una va-
loració molt positiva de la tra-
jectòria del segon equip de
l’entitat. “Han jugat a un gran
nivell”, ha dit el president, Eu-
genio Romero. SA

l’apunt

 >> Fraile, Rodríguez i Ortiz en acabar la marató davant de la Cibeles

MERCEDES MESALLES

Les principals artèries de Madrid
es van buidar de cotxes el 24
d’abril i es van rendir als peus
dels més de 13.000 atletes inscrits
que van intentar completar amb
èxit els 42.195 metres de la pro-
va reina de les curses de fons.
Finalment van aconseguir traves-
sar la meta 8.944 corredors, en-
tre els quals hi havia tres mem-
bres de la Joventut Atlètica
Montcada: Emilio Rodríguez –
34 anys i vuit maratons, Ángel
Fraile –37 anys i dues curses– i
Toni Ortiz –43 anys i tres pro-
ves. Malgrat la duresa del recor-
regut de la marató madrilenya,
tots tres, que van fer més de 3
hores, van sentir bones vibra-
cions. Només van notar fla-
quejar les forces als últims qui-
lòmetres –amb una forta puja-
da i prop de 40.000 metres
d’asfalt a les cames. “És la ma-
rató que més he gaudit, he
patit menys que en d’altres
ocasions”, diu Ortiz. Per als
tres corredors, un dels moments
més emotius va ser passar pel

carrer Major. “Hi havia tanta
gent que havíem de passar
d’un en un”, explica Rodríguez,
que va ser el millor local –a  la
posició 977– amb un temps de
3 hores, 12 minuts i 20 segons.
L’atleta, que té fama d’estadístic
entre els seus companys, va con-
sumir durant la marató un total
de 2.350 calories, va perdre dos
quilos i mig i va tenir un promig
de 175 pulsacions per minut.

Fortalesa mental. Com a
tota prova de resistència, el fac-
tor psicològic és clau. Fraile re-
coneix que va arribar amb les
forces justes als darrers quilòme-
tres, els més durs de la cursa:
“Tires endavant perquè no-
més penses en acabar, a mi
em va ajudar molt l’ambient,
que va ser increïble,  no em
vaig sentir sol en cap mo-
ment”. Tots tres s’han emportat
un bon record de Madrid, però
asseguren que l’any vinent els
agradaria córrer a Barcelona, que
enguany no s’ha fet per proble-
mes entre els organitzadors i
l’Ajuntament barceloní.

Nova edició de la
Volta al Vallès en
categoria cadet

>> CICLISME

sílvia alquézar
redacció

Els clubs ciclistes de Montcada
i Parets ja ho tenen tot a punt
per a la quinzena edició de la
Volta al Vallès-Gran Premi Di-
putació de Barcelona en catego-
ria cadet, que es disputarà el 28
i 29 de maig i 4 i 5 de juny.  La
primera etapa serà una contra-
rrellotge individual de 4 quilò-
metres amb sortida i arribada a
Parets. La segona serà la prime-
ra prova en ruta i farà un recor-
regut de 56 quilòmetres amb
sortida i arribada a Polinyà.

Etapes locals. El dia 4 hi
haurà dos sectors. El primer co-
mençarà a Montcada a les 10h i
acabarà a Montornès després
d’un total de 49’3 quilòmetres.
A les 17h tindrà lloc el segon,
que consistirà en una contrar-
rellotge per equips de 7 quilò-
metres a Montornès. L’última
etapa, de 60 quilòmetres, també
tindrà l’inici a Montcada (10h) i
acabarà a Parets. La presentació
oficial de la Volta al Vallès es
farà a Parets el 14 de maig. La
cursa compta amb la col·labo-
ració de diversos ajuntaments
vallesans com el de Montcada.
Pel que fa als últims resultats del
CC Montcada, els més destacats
van ser la cinquena posició de
Jordi Cervantes al Gran Premi
d’Òdena, disputat el 24 d’abril.
Per equips, l’entitat  va ser sego-
na. D’altra banda, el mateix Cer-
vantes va ser desè al Gran Premi
de Piera, el dia 23. Per equips,
el Montcada va ser  quart.

Prop de 500
inscrits per anar
fins a Montserrat

>> MARXA A PEU.  El Cim

Prop de 500 persones partici-
paran a l’edició d’enguany de la
marxa a peu a Montserrat, que
es farà els dies 7 i 8 de maig. La
caminada, organitzada pel Cen-
tre Excursionista de Montcada
El Cim, començarà a les 19h de
l’escola La Salle i finalitzarà, des-
prés d’haver recorregut 53 qui-
lòmetres, al santuari de Mont-
serrat. El trajecte no ha variat
respecte edicions anteriors. SA

 >> El corredor Jordi Cervantes

CC MONTCADA

marató d’empúries
Un altre atleta de la Joventut
Atlètica Montcada, Josep Gil,
va participar el passat 1 de
maig a la marató d’Empúries-
l’Escala, a l’Alt Empordà. Va
recórrer la distància en un

temps de 3 hores, 9 minuts i
18 segons. Va entrar a la meta
en la posició número 31 d’un
total de 262 corredors arribats.
Gil es va mostrar satisfet de
la marca aconseguida. LR
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mésen 2 minuts CH LA SALLE. HANDBOL> Fase d’ascens

El sènior B puja a Segona Catalana
El sènior B de La Salle Montcada va aconseguir l’ascens a Segona Catalana el passat
23 d’abril a manca d’una jornada perquè acabés la fase final. Els homes de Luis
Canalejas van vèncer el Claret per 20-18 en un partit intens. La Salle va fer un joc
seriós, potser no gaire vistós, però molt efectiu. Per a l’entrenador, és una gran
satisfacció haver assolit l’objectiu. “Hem pujat com els campions, fent un bon
partit”, ha comentat Canalejas, qui ha anunciat que deixa l’handbol per motius
personals: “Porto 16 anys lligat a aquest esport i estic una mica cansat. Tanco
una etapa de la meva vida amb un bon record, el de l’ascens”. La directiva de
La Salle ha anunciat que pròximament farà públic el nom del nou entrenador, el qual
tindrà el repte de mantenir la plantilla en la nova categoria. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana

A un pas del Campionat de Catalunya
El sènior B està
a tan sols una vic-
tòria de jugar el
Campionat de
Catalunya de Se-
gona. Si venç el
Sentmenat, l’úl-
tim classificat, al
darrer matx de
lliga, obtindrà el
passi per a la fase final, que es jugarà a la ciutat gironina
de Vidreres els dies 14 i 15 de maig.  SA

CAN SANT JOAN

FUTBOL> Segona

Victòria important
L’equip femení de l’Es-
cola de Futbol Can Sant
Joan Blaugrana va vèncer
l’Espanyol per 4-1 en un
gran partit del conjunt lo-
cal. La jornada anterior va
empatar a dos gols con-
tra el Barça al municipal de
Can Sant Joan. SA

Victòria de l’equip B a domicili
La Penya Decano B, al Grup Divuitè, va vèncer el Pe-
nitentes per 1-2 el passat 24 d’abril. El conjunt és cuer
amb 12 punts. Per la seva banda, la Penya Decano A, al
Grup Setzè, és al dotzè lloc amb 20 punts. SA

PENYA DECANO. FUTBOL> Tercera

En zona perillosa
El Vitel B és el quart per
la cua al Grup Sisè de Pri-
mera A amb 24 punts. Al
darrer partit, va perdre a
la pista del Terrassa per 7-
4. Els montcadencs aspi-
ren a salvar la categoria, en
la primera temporada que
juguen. SA

VITELCOM

FUTBOL SALA> 1a

SÍLVIA ALQUÉZAR

El sènior A masculí guanya el líder
El sènior A masculí del CB
Elvira Cuyàs va guanyar
l’Arenys, el líder del Grup
Quart del Campionat Terri-
torial, per un contundent 70-
52. Els montcadencs ocupen
la tercera posició a tres victò-
ries del primer. Per la seva
banda, el sènior B masculí va
vèncer d’un punt (53-54) en
el desplaçament al pavelló del
Colomer. Pel que fa als equips femenins, l’Elvira A
segueix segon del Grup Primer de Tercera, mentre que
el B va aconseguir contra el Vedruna (66-49) el primer
triomf de la segona fase.  SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

PILAR ABIÁN

LLUÍS MALDONADO

SÍLVIA ALQUÉZAR

Tram decisiu
L’AE Can Cuyàs és quarta
del Grup Tercer de Sego-
na A amb 47 punts. El 8
de maig jugarà a Polinyà,
el segon amb 49, un partit
decisiu en la lluita per
l’ascens. SA

AE CAN CUYÀS

FUTBOL SALA> 2a

FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornada 30
Vitel-Castro Ur. 6-2
Equip Pj. Pt.
1 Barça 28 67
2 Bilbo 28 61
3 Vitel 28 60
4 Castro Urd. 28 55

Primera A. Grup 1
Jornades 27 i 28
Descansa: Vitel B
Terrassa-Vitel B 7-5
Equip Pj. Pt.
1 Gasifred 28 74
2 Gàcia 28 71
3 Corbera 28 69
13 Vitel B 28 24

Segona A. Grup 3
Jornada 28
C.Cuiàs-Caspe 6-3
Equip Pj. Pt.
1 Canyamars 26 57
2 Polinyà 26 49
3 Iniciativa 26 47
4 Can Cuyàs 26 47

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 28 i 29
Mataró-Valent. 64-68
Valent.-Alella 93-82

Equip Pj. Pt.
1 Prat 29 53
2 Valentine 29 52
3 Vic 29 51
4 Navàs 29 49

2a Catalana. Grup 3
Jornades 28 i 29
Vilafranca-MontcB82-81
Mont.B-Centelles113-71
Equip Pj. Pt.
1 Montcada B 29 53
2 Cardedeu 29 53
3 Gramenet 29 50
4 Vilafranca 29 49

Ct. Territorial. Grup 4
Jornades 27 i 28
Manlleu-Elvira A 45-52
Elvira A-Arenys 70-52
Equip Pj. Pt.
1 Arenys 26 49
2 Parets 26 47
3 Elvira A 26 46
4 St. Vicenç 26 45

Ct. Català B. Grup 1
Jornades 27 i 28
Elvira B-Moià 84-45
El Colomer-Elvira B53-54
Equip Pj. Pt.
1 St. Cugat 26 49
2 St. Jordi 25 46
3 Premià 26 46
11 Elvira B 26 35

1a Catalana. Grup 1

Jornades 27 i 28
Valentine-Mares. 56-46
IPSI-Valent. 72-75
Equip Pj. Pt.
1 Torelló 28 54
2 Grup Barna 28 53
3 Valentine 28 49
4 Claror 28 46

3a Catalana. Grup 1
Jornades 27 i 28
Elvi. A-Ripollet 78-56
Descansa: Elvira A
Equip Pj. Pt.
1 Terrassa 26 52
2 Elvira A 26 48
3 E. Carmen 26 46
4 Viladecans 26 45

Ct. català B. Grup 1
2 fase. Jornades
Castellb-Elvir.B62-59
Elvir.B-Vedruna66-49
Equip Pj. Pt.
1 Vedruna 5 8
2 Castellbis. 5 8
3 El Social 4 7
4 Elvira B 5 6

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 29 i 30
Montcada-Sabadell 2-1
Montcada-Tossa  2-1
Equip Pj. Pt.
1 Blanes 29 70

2 Vic 30 59
3 Cassà 30 59
4 Montcada 30 58

2a Regional. Grup 9
Jornades 29 i 30
Palau-St. Joan 4-3
S. Lorenzo-St. Joan 2-2
Equip Pj. Pt.
1 Palau 30 72
2 Montmeló 30 64
3 Sant Joan 30 60
4 Franqueses 30 60

3a Regional. Grup 18
Jornades 27 i 28
Penitentes-Decano B1-2
Decano B-Sta. Ana s.r.
Equip Pj. Pt.
1 Chacarita 28 75
2 Olivella 28 68
3 Martinenc 28 58
16 Decano B 27 12

3a Regional. Grup 16
Jornades 27 i 28
Decano A-Mundialet a.
Fortpienc-Decano A3-2
Equip Pj. Pt.
1 Canaris 27 75
2 Can Llong 26 66
3 Sarrià 25 58
12 Decano A 26 20

2a Divisió. Grup 2
Jornades 25 i 26
C.St.Joan-Barça 2-2

C.St.Joan-Espanyol4-1
Equip Pj. Pt.
1 Guineueta 25 66
2 Europa 25 58
3 Argentona 24 56
8 Can St. Joan24 43

HANDBOL

1a Catalana Masculí
Jornada 26
Salle A-Gavà 28-25
Equip Pj. Pt.
1 Esplugues 26 43
2 GEIEG 26 40
3 Banyoles 26 40
5 La Salle A 26 29

3a Catalana. Masc.
Fase final d’ascens
Salle B-Claret 20-18
Berga-Salle B 27-25
Equip Pj. Pt.
1 Berga 6 10
2 La Salle 6 6
3 Claret 6 4
4 Garbí 6 4

Copa catalana femení
Jornada 1
Salle-Arrahona 23-21
Equip Pj. Pt.
1 Vilamajor 1 2
2 La Salle 1 2
3 Arrahona 2 0

les classificacions
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>> COMARCALS

L’aleví del CH La Salle re-
presentarà al Vallès Occi-
dental Sud a la final terri-
torial d’handbol que
tindrà lloc el 14 de maig
a Terrassa. L’equip va
guanyar l’Handbol Cer-
danyola en la final comar-
cal que es va disputar el
30 d’abril al pavelló
Miquel Poblet de Mont-
cada. A la fase prèvia, que
es va disputar el 28 de
maig a les pistes del col·le-
gi La Salle, es van enfron-
tar també els equips del
Sagrat Cor.
D’altra banda, l’equip de
bàsquet aleví del Sagrat

Cor va quedar tercer a la
fase final comarcal dispu-
tada a Ripollet. Els equips
cadet i infantil i cadet de
futbol sala de l’IES La Ri-
bera van quedar tercers i
quarts a Badia.
D’altra banda, tres del cinc
integrants de l’Escola de
Natació de Montcada que
van competir al Campio-
nat Territorial celebrat a
Igualada el passat 30 d’a-
bril  –Ana Suárez, Marta
Sánchez i Sira Romero–
s’han classificat per a la fi-
nal de Catalunya que es dis-
putarà el 15 de maig a
Sallent. SD

>> FESTA MAJOR. Activitats esportives

La gran participació consolida
la cursa popular de Festa Major

La vintena cursa popular
de Montcada i Reixac, que
organitzen l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure
(IME) i la Joventut Atlèti-
ca Montcada (JAM), tin-
drà lloc el 15 de maig,
coincidint amb el diumen-
ge de Festa Major. Les ins-
cripcions s’hauran de fer
del 9 al 13 de maig al pa-
velló Miquel Poblet, de 17
a 20h. La participació a la
cursa és gratuïta. En el
moment de fer la inscrip-
ció es lliurarà un dorsal a
cada participant. L’edició
de l’any passat va comp-
tar amb 223 corredors.
La prova es divideix en
tres curses, en funció de
les categories d’edat. Els
vencedors seran els tres
primers classificats de ca-
da prova i el primer classi-
ficat local masculí i femení
de cada categoria. En les
dues curses de categories
inferiors els premis seran
trofeus, mentre que en la
tercera cursa, la que dispu-
taran corredors de cate-
gories superiors, hi haurà
premis en metàl·lic. A més,
tots els participants rebran
un obsequi.

Categories. La prime-
ra competició començarà
a les 10.15h i recorrerà una
distància de 800 metres. La
disputaran les categories
prebenjamí i benjamí. El
recorregut s’iniciarà al camí
de la Font Freda i conti-
nuarà per la rambla dels
Països Catalans i els carrers
Barcelona i Castelló. La
segona prova, que comen-

silvia díaz
redacció

4.000 escolars
a la trobada aleví

“La trobada aleví serà
una bona oportunitat
per fomentar els vincles
d’amistat entre els nens
i per incidir en els valors
de salut, lleure i relació
de l’esport”. Així es va
expressar el president del
Consell Esportiu del Va-
llès Occidental Sud (CE-
VOS), Juan Emilio Ro-
mero, a la presentació de
la Trobada Aleví, que tin-
drà lloc el 19 de maig a
Montcada i Reixac. A l’ac-
te també hi van assistir l’al-
calde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), el
president de l’IME, Juan
Parra (PSC) i el president
de l’Agrupació Territorial
de Consells Esportius de
Barcelona (ATCEB), Jo-

>> CDEM

silvia díaz
redacció

MANUEL ALMAGRO

çarà a les 10.30h, serà per
als corredors de les
categories aleví i infantil i el
recorregut serà de 3.000
metres. La cursa comen-
çarà al camí de la Font Fre-
da i passarà per la rambla
dels Països Catalans, el pont
del riu Ripoll, l’avinguda de
la Ribera i els carrers Vila-
nova, Santiago i Rocamora,
des d’on faran el camí de
tornada. La sortida de la ter-
cera prova, dirigida a les
categories superiors, serà a
les 10.45h. Recorrerà 5.500
metres i començarà al ca-
mí de la Font Freda. El
recorregut serà: rambla
dels Països Catalans, pont
del riu Ripoll, avinguda de
la Ribera, pont de la Mina,
avinguda de la Unitat,
carrers Pascual, Elionor,
Major, Bogatell, Sant An-
toni, Domingo Fins, Ri-
poll, rambla dels Països
Catalans, carrers Barcelo-
na, Castelló i camí de la
Font Freda. SD

 >> A la cursa popular de l’any passat hi van participar 223 corredors

La Salle passa a la
Territorial d’handbol

L’activitat, organitzada per l’IME i la JAM, arriba a la vintena edició

ESCACS, TENNIS I TIR AMB ARC

més cites de Festa Major

El torneig de Festa Major
de la Unió Escacs Mont-
cada (UEM) es farà el 14
de maig, de 10 a 12h,
amb el campionat esco-
lar al pavelló Miquel Po-
blet. El dia 15 de maig,
de 10 a 12h, jugaran els
sèniors, en un torneig de
partides ràpides.
El Club Tennis Reixac
celebrarà el 14 de maig,
de 10 a 12h, la quarta
edició de la festa del ten-
nis al carrer, als voltants
del pavelló Miquel Po-
blet. L’activitat és per als
més petits, que gaudiran
de diversos jocs a les
quatre pistes de mini ten-
nis que s’habilitaran per
a l’ocasió. Els infants
que més punts aconse-
gueixin a les activitats
rebran un premi, que
hauran d’anar a recollir

a les instal·lacions del
Club Tennis Reixac.
D’altra banda, el Club de
Tir amb Arc Can Piqué
tornarà a convertir alguns
espais de Montcada en
un camp de tir. L’entitat
organitzarà  el 14 de
maig, i per tercer any con-
secutiu, una cursa urba-
na. El circuit començarà
a la plaça de l’Església,
a les 17h, i continuarà
pels voltants del riu Ripoll
i la plaça Salvador Allen-
de. El club ha escollit la
modalitat de competició
3D, amb figures d’ani-
mals de suro a tamany
real, algunes de les quals
es veuran per primera ve-
gada.
Totes les activitats
esportives de la Festa
Major compten amb el
suport de l’IME. SD

sep Monràs. Es preveu
que gairebé 4.000 infants
de la categoria aleví –10 i
11 anys– de les comarques
de Barcelona que practi-
quen esport escolar
participin a la Trobada
d’Esportistes Alevins. En
aquesta ocasió, l’IME i el
CEVOS estan al capda-
vant de l’organització.
L’esdeveniment es farà al
pavelló Miquel Poblet i els
seus voltants i a la zona
d’atletisme i el camp de
futbol de Font Freda en
horari escolar de matí, de
10 a 14 hores. Durant tota
la jornada hi haurà volei,
tennis, tennis taula, aeròbic,
atletisme, futbol, futbol flag,
bàsquet, hoquei i també
s’habilitaran jocs inflables.
Les activitats es distribuiran
en cinc àrees. SD

SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

 >> Parra, Monràs, Arrizabalaga i Romero presenten la Trobada

SILVIA DÍAZ Més festes esportives
al col·legis

Les festes del Pare Coll
del col·legi Sagrat Cor
tindran lloc del 17 al 21
de maig. Durant tota una
setmana, es faran activi-
tats lúdiques, culturals i
esportives. Als matins hi
haurà conferències i ta-
llers i els esports es fa-
ran a les tardes. El darrer
dia, el 21 de maig, es
lliuraran els premis de les
competicions esportives.
D’altra banda, el CEIP El
Viver celebrarà el 6 i 7 de

maig la seva festa anual,
amb un programa d’actes
que combina els tallers,
les actuacions, la música
i els dinars de germanor
amb activitats esportives.
A la jornada hi haurà
partits de futbol sala i
bàsquet de totes les
categories d’edat. Les
escoles Font Freda, Turó
i La Salle van celebrar la
seva jornada el 30 d’abril,
amb un gran èxit de
participació. SD >> Una classe de dansa a la jornada del Turó

 >> Els dos finalistes amb els entrenadors i autoritats
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actualitatdels clubs

L’Ajuntament homenatja l’infantil
L’alcalde de Montcada, César Arrizabalaga (PSC) i el
president de l’IME i regidor d’Esports, Juan Parra, (PSC)
van assistir el 30 d’abril al partit que l’infantil del CEF
Can Sant Joan va disputar a casa davant la Llagosta. Les
autoritats van felicitar als jugadors, als entrenadors i als
responsables del club per haver quedat primers del seu
grup a falta de sis jornades per acabar el campionat. Tot
i que la lliga ja és seva, els nois que entrenen Juan Espés,
Francisco Javier Romero i Daniel Sosa volen acabar la
temporada, a Segona Divisió, havent guanyat tots els
partits. La lliga al grup 22 l’encapçalen els dos equips de
futbol montcadencs infantils, ja que el CD Montcada és
segon del mateix grup. SD

FUTBOL> CEF Can Sant Joan

BÀSQUET> Campionat de Catalunya

Opcions a jugar a Preferent A
Dos dels tres equips montcadencs que disputen el Cam-
pionat de Catalunya opten a jugar a Preferent A la pro-
pera temporada. El júnior A del CB Montcada, en
segona posició, ja ha arribat als play-off d’ascens i ho
va aconseguir a dues setmanes d’acabar la segona fase
de la lliga. La final es disputarà a Montcada els dies 21
i 22 de maig. Pel que fa a altres equips de l’entitat, el
júnior B també s’ha classificat per als play-off d’ascens
del grup B del Campionat de Catalunya i l’infantil
masculí és segon de grup. D’altra banda, el cadet femení
del CB La Salle Montcada, que és líder de grup junt
amb el Terrassa, està a les portes de classficar-se per a
la final del Campionat de Catalunya, que també es
disputarà el 21 i 22 de maig. SD

 >>El júnior A ja té plaça per als partits d’ascens

ARXIU/SILVIA DÍAZ

 >> L’infantil amb l’alcalde, el regidor d’Esports i la directiva

SILVIA DÍAZ

Bones posicions a Vilanova i El Prat
El corredor aleví de la JAM Aitor Martín va acon-
seguir la primera posició als 2.000 m lliures i la segona
a 60 m tanques a la final territorial en pista que es va
disputar el 30 d’abril a Vilanova. En infantil, Oualid
Nassiri va ser primer en 3.000 m lliures al Prat. En
relleus, l’equip infantil format per Irina Casado, Cla-
ra García, Aida Ariza i Sara Zamarreño va assolir la
desena posició en 4x80 i la setena en 4x200 a la Final
Catalana d’Igualada. SD

ATLETISME> Finals

les classificacions
FUTBOL SALA

VITELCOM MONTCADA

Benjamí. Mutual. Grup 1
Jornada 26
Vilassar Mar-Vitelcom 4-3
Equip Partits Pt.
1 Teià 21 59
2 Palafolls 20 45
3 Canet 21 41
5 Vitelcom 22 34
Copa Federació. Jornada 1
Vitelcom-Caldes 3-1

Aleví A. Lliga BCN. Grup 1
Jornada 26
FS Garcia-Vitelcom 4-4
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Sabadell 24 63
2 FS Garcia 24 62
3 Vitelcom 24 57
4 Esparraguera 24 57
Copa Federació. Jornada 1
Vitelcom-FS Garcia s.

Aleví B.  Lliga BCN. Grup 2
Jornada 26
Ferran Sagarra-Vitelcom 2-4
Equip Partits Pt.
1 Centelles 24 66
2 Vitelcom 24 60
3 Pomar 24 55
4 Rapid S. Coloma 24 53
Copa Federació. Jornada 1
Eurogramanet-Vitelcom s.

Intantil. Primera Divisió. Grup 1
Jornada 26
Vilassar Mar-Vitelcom 4-4
Equip Partits Pt.
1 DMS Sarrià 26 70
2 FC Barcelona 26 64
3 Vilassar Mar 26 58
7 Vitelcom 26 41
Copa Federació. Jornada 1
Vitelcom d.

Cadet A. Primera Divisió Grup 2
Jornada 26
Vitelcom-Sant Josep 4-5
Equip Partits Pt.
1 Rapid S. Coloma 25 64
2 FS Garcia 26 64
3 Vitelcom 26 59
4 La Unión 26 50
Copa Federació. Jornada 1
S. Família-Vitelcom  0-6

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2
Jornada 26
Vitelcom-CD Montcada 4-1
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Sabadell 24 60
2 Castellterçol 23 56
3 Cardedeu 24 55
4 Vitelcom 24 55
5 CD Montcada 24 52
Copa Federació. Jornada 1
Vitelcom-Cervelló  s.

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornada 26
Vitelcom-Canet 0-3
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 25 65
2 FS Martorell 26 56
3 Sant Gervasi 26 54
8 Vitelcom 26 39
Copa Federació. Jornada 1
Vitelcom-Riunord 7-2

CD MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 2.
Copa Federació. Jornada 1
Lloret-CD Montcada . 2-6
Equip Partits Pt.
1 Cet 10 20 60
2 Rapid S. Coloma 20 45
3 Lestonnac Mollet 20 41
5 CD Montcada 20 38

Cadet. Segona Divisió. Grup 2
Jornada 26
Vitelcom-CD Montcada 4-1
(Vegeu classif. lliga Vitelcom)
Copa Federació. Jornada 1
CD Montcada-Alella 7-1

Juvenil. Segona Divisió A. Grup
1 Jornada 26
CD Montcada-Lloret   s.r.
Equip Partits Pt.
1 Sant Martí 24 65
2 Sant Josep 23 58
3 Plaza Macael 24 58
8 CD Montcada 23 29
Copa Federació. Jornada 1
Casagemes-CD Montcada   3-4

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2 G 1. Jornades 13 i 14
Valldemia-CB Montcada 34-3
St Nicolau-CB Montcada48-18
Equip Partits Pt.
1 Valldemia 13 25
2 Sant Nicolau 13 23
3 UE Mataró 13 23
9 CB Montcada 13 14

Mini masculí A. PB 2a Fase.
Nivell A-2. G 1. Jornades 13 i
14
Cornellà-CB Montcada a.
IPSI- CB Montcada 65-35
Equip Partits Pt.
1 Sant Miquel 12 24
2 Sagrada Família 12 21
3 Sant Just 12 19
9 CB Montcada 11 11

Mini masculí. B. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 2. Jornades 13 i 14
Arenys-CB Montcada 58-27
Teià-CB Montcada 53-46

Equip Partits Pt.
1 Arenys de Munt 14 28
2 Pineda Mar 14 27
3 El Masnou 14 24
8 CB Montcada 14 18

Preinfantil femení. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 1. Jorn. 13 i 14
Gramanet-CB Montcada 54-39
CB Montcada-Castellbisbal    s.r.
Equip Partits Pt.
1 Baricentro 14 26
2 AD Ronda 14 25
3 Martinenc 14 25
10 CB Montcada 13 16

Preinfantil masc. A. PB 2a Fase.
Nivell A-2. G 1. Jorn. 13 i 14
St Josep-CB Montcada 59-49
CB Montcada-Tecla Sala s.r.
Equip Partits Pt.
1 Santa Coloma 14 28
2 Sant Gabriel 14 25
3 Tecla Sala 13 24
9 CB Montcada 13 16

Preinfantil masc. B. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 1. Jorn. 13 i 14
CB Montcada-Claret 28-55
CB Montcada-Sant Andreus.r.
Equip Partits Pt.
1 IPSI 11 21
2 Osona 12 21
3 Mataró 10 17
8 CB Montcada 10 12

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 2. Jornades 13 i 14
CB Montcada-AECAM  62-32
CB Montcada-Tecla Sala   s.r.
Equip Partits Pt.
1 Sant Cugat 12 23
2 CB Montcada 11 20
3 Salle Bonanova 11 20
4 Sant Josep 12 20

Júnior masc. A. CC no sènior. Pref.
B.G 11. 2a Fase. Jorn. 16 i 17
CB Mont.-S. Família 80-49
M.Ademar-CB Montcada 69-56
Equip Partits Pt.
1 Maristes Ademar17 31
2 CB Montcada 17 30
3 JAC Sants 17 28
4 Sagrada Família 17 28

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup B. Jornades 28 i 29
Lleida-CB Montcada s.r.
CB Montcada-SESE 73-64
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 29 53
2 Sant Josep 29 52
3 L’Hospitalet 29 52
7 CB Montcada 28 45

Júnior masculí C. Territorial BCN.
Nivell A. Grup 4. Jorn. 28 i 29
CB Montcada-M. Ademar 86-91
Montgat-CB Montcada 85-71
Equip Partits Pt.
1 UE Barberà 27 51

2 CB Sant Gabriel 27 50
3 Maristes Ademar 27 50
13CB Montcada 27 33

CB ELVIRA CUYAS

Premini Mixt. PB 2a Fase. Nivell
C-2. G 1. Jornades 13 i 14
L’Ametlla-Elvira Cuyàs 30-0
Mollet-Elvira Cuyàs 40-29
Equip Partits Pt.
1 Tabor 14 27
2 Torelló 13 24
3 Cardedeu 14 23
10 Elvira Cuyas 13 13

Mini masculí. PB 2a Fase. Nivell
B-2. G 5. Jornades 13 i 14
E. Cuyàs-Esparraguera 10-40
Alisos-Elvira Cuyàs 63-30
Equip Partits Pt.
1 Pallejà 14 25
2 CN Sabadell 14 25
3 Esparraguera 14 24
10 Elvira Cuyàs 13 14

Cadet Femení. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 2. Jornades 13 i 14
Elvira Cuyàs-Cervelló 54-24
Molins Rei-Elvira Cuyàs 63-40
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 13 24
2 Molins de Rei 11 20
3 Elvira Cuyàs 13 20
4 Xamba 11 18

Cadet masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 3. Jornades 13 i 14
Sant Just-Elvira Cuyàs 66-52
Elvira Cuyàs-Pallejà
85-70
Equip Partits Pt.
1 Sant Just 14 26
2 Castellar 13 25
3 CB Prat 12 22
6 Elvira Cuyàs 14 19

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G2. Jornades 28 i 29
Ferrer Vic-Elvira Cuyas 75-37
Elvira Cuyas-Les Corts 45-97
Equip Partits Pt.
1 AE Sant Andreu 25 47
2 CB Caldes 25 47
3 Safa-Horta 24 44
14 Elvira Cuyas 25 26

CEB CANT SANT JOAN

Preinfanti l  masculí. PB 2a
Fase. Nivell C-1 G 2. Jorn. 13 i
14
Can St Joan-Bonanova 12-43
Les Corts-Can Sant Joan s.r.
Equip Partits Pt.
1 Salle Bonanova 11 21
2 AECAM 10 18
3 Les Corts 10 17
8 Can Sant Joan 9 11

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 4. Jorn. 13 i 14
Can Sant Joan-B. Llor 59-34
Masnou-Can Sant Joan 58-56
Equip Partits Pt.
1 Sferic Terrassa 14 27
2 Sant Pere 13 25
3 AESE 12 22
5 Can Sant Joan 13 19

Cadet Femení. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 4. Jornades 13 i 14
Can Sant Joan     d.
Can Sant Joan-Gramanet     s.
Equip Partits Pt.
1 AECAM 10 19
2 CB Llinars 11 18
3 Arenys Bàsquet 10 18
8 Can Sant Joan 10 10

Sots 21 masc. Territorial BCN.
Nivell A2. G2. Jornades 28 i 29
IPSE-Can Sant Joan
50-67
Rubí-Can Sant Joan
72-84
Equip Partits Pt.
1 Salle Bonanova 27 49
2 Pineda Mar 27 47
3 AEB Mataró 26 46
6 Can Sant Joan 27 44

LA SALLE MONTCADA

Infantil femení. PB 2a Fase.
Nivell C-1. G 3. Jornades 13 i
14
La Salle-Castellar 30-60
Mireia-La Salle 28-41
Equip Partits Pt.
1 CB Parets 12 23
2 Ferrer Vic 14 23
3 Castellar 13 22
5 La Salle 14 22

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 1. Jornades 13 i
14
CEM St Joan-La Salle 64-51
La Salle-Gaudí 57-74
Equip Partits Pt.
1 CEM Sant Joan 14 27
2 Grup Barna 14 26
3 Castellbisbal 14 25
6 La Salle 14 19

Cadet femení. CC no sènior.
Pref. B. G11. 2a F. Jorn. 16 i 17
La Salle-Joventut BBC 59-51
CN Terrassa-La Salle
49-40
Equip Partits Pt.
1 CN Terrassa 17 29
2 La Salle 17 29
3 Grup Barna 17 28
4 CB Calaf 17 28

Cadet masculí. CC no sènior.
Pref. G 12. 2a Fase. Jorn. 16 i 17
Mont.-La Salle-Sferic 71-77
Sants-Mont.La Salle 70-72

Equip Partits Pt.
1 Sagrada Família 17 33
2 Sant Gabriel 16 30
3 Sferic Terrassa 17 28
8 Mont.-La Salle 17 20

Júnior femení. Territorial BCN.
Nivell B. G 2. Jornades 27 i 28
Martorell-La Salle 35-65
La Salle-Súria 59-39
Equip Partits Pt.
1 La Salle 21 40
2 Osona 20 38
3 Bàsquet El Social21 38
4 CB Navas 22 35

FUTBOL

CD MONTCADA
Benjamí A. Ll iga Adefube.
Jornades 21 i 22
Sabadell N.-CD Montcada 0-4
CD Montcada-C.Parellada 8-0

Aleví. Segona Divisió. Grup 13
Jornades 25 i 26
CD Montcada-Caldes
7-0
La Llagosta-CD Montcada 1-3
Equip Partits Pt.
1 Montornès 23 67
2 CD Montcada 23 58
3 Sentmenat 22 50
4 O. Can Fajtó 23 46

Infantil. Segona Divisió. Grup 22
Jornades 25 i 26
Lliçà d’Avall-CD Montcada1-2
CD Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 CEF Can St Joan23 69
2 CD Montcada 24 53
3 Sant Fost 24 48
4 Molletense 22 45
5 Lourdes 23 41

Cadet. Segona Divisió. Grup 17
Jornades 25 i 26
CD Montcada-Molletense 7-0
Vilanova V.-CD Montcada 0-3
Equip Partits Pt.
1 Santa Perpètua 24 68
2 Montornès Nord 25 67
3 CEF C Sant Joan25 52
4 CD Montcada 25 47
5 La Llagosta 24 45

Juvenil. Segona Divisió. Grup 18.
Jornades 25 i 26
Montornès N-CD Montcada1-0
CD Montcada-Montmeló 4-3
Equip Partits Pt.
1 CEF Can St Joan21 55
2 Martorelles 22 50
3 Lourdes 19 43
4 Montmeló 19 39
5 CD Montcada 21 38

CEF CAN SANT JOAN

Aleví. Primera Divisió. Grup 2.
Jornades 27 i 28
CEF C St Joan-Sants
3-3
Martorell-CEF Can St Joan 8-1
Equip Partits Pt.
1 Ferran Martorell 27 72
2 FC Barcelona 27 70
3 Trajana 27 58
11 CEF C St Joan 27 29

Infantil. Segona Divisió. Grup 22.
Jornades 25 i 26
CEF C St Joan d.
CEF C St Joan-La Llagosta 9-3
(Vegeu classif.CD Montcada)

Cadet. Segona Divisió. Grup 17.
Jornades 25 i 26
CEF C St Joan-Montornès 5-4
Ripollet-CEF C St Joan 4-3
(Vegeu classif. CD Montcada)

Juvenil. Segona Divisió. Grup
18. Jornades 25 i 26
CEF Can Sant Joan      d.
CEF Can Sant Joan      d.
(Vegeu classif. CD Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Aleví masculí 2. Lliga Cevo.  2a
Fase. Nivell 2. G 2 Jornada 6
La Salle-Sagrat Cor 36-60
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 4 8
2 Sagrat Cor 4 6
3 Palautordera 4 2
4 La Salle 4 0

Aleví masculí. Lliga Cevo.  2a
Fase. Nivell 1. G 1 Jornada 6
Escola Pia-La Salle 45-56
Equip Partits Pt.
1 BM Granollers 4 6
2 La Salle 4 6
3 Roquerol 3 4
4 Escola Pia 3 2

Cadet Femení. Copa Catalunya.
Jornades 2 i 3
La Salle-Castelldefels 45-56
Cooperativa-La Salle 32-18
Equip Partits Pt.
1 Castelldefels 3 4
2 Ascó 3 4
3 Cooperativa 3 4
4 La Salle 3 0
Cadet Masculí. Segona Catala-
na. Final A. Jornades 5 i 6
La Salle-Agramunt 21-22
Pardinyes-La Salle 27-34
Equip Partits Pt.
1 Pardinyes 5 8
2 La Salle 6 8
3 Agramunt 5 7
4 Terrassa 6 6

Acaba la lliga, comença la Copa
Tots els equips de base de futbol sala de Montcada
disputen des de l’1 de maig la Copa Federació, després
que el 24 d’abril acabés la lliga regular. La Copa, la juguen
els conjunts de Primera i Segona Divisió que no s’han
classificat per al Campionat de Catalunya. Totes les
categories disputaran cinc jornades, a excepció del ju-
venil del Vitel (grup 1 de la Lliga Nacional), que disputarà
set partits. Els trofeus seran per al primer i segon
classificat de cada grup. La resta d’equips que juguen la
Copa Federació són: juvenil del CD Montcada (grup 1
de Segona Divisió), cadet A i B del Vitel i cadet del CD
Montcada (grups 7, 8 i 5 de Segona Divisió), infantil
del Vitel i del CD Montcada (grups 7 i 8 de Segona
Divisió), aleví A i B del Vitel (grups 3 i 4) i el benjamí
del Vitel (grup 2). SD

FUTBOL SALA> Copa Federació

mésen 2 minuts
HANDBOL> Torneig comarcal

L’Elvira Cuyàs, finalista a Granollers
L’equip de l’Elvira Cuyàs va arribar a la final de la terce-
ra trobada de mini-handbol que es va celebrar el 17 d’abril
al Palau d’Esports de Granollers. Els montcadencs van
perdre davant el BM Granollers (3-9), però la derrota
no va deslluir una jornada esportiva i lúdica en la qual hi
van participar 48 equips d’handbol de les categories
benjamí i prebenjamí, entre ells, altres tres escoles de
Montcada: el Mitja Costa, el Sagrat Cor i La Salle. Els
equips de La Salle i Sagrat Cor van quedar eliminats a i el
Mitja Costa va arribar a vuitens de final. SD

Recta final del multiesport
Els infants que aquest curs fan multiesport ara estan
aprenent el bàsquet. La lliga va començar el 9 d’abril i
es desenvoluparà en set jornades, que acabaran el 28 de
maig. El CB Montcada s’ha incorporat aquest darrer
trimestre i competeix al grup segon, junt amb el Mitja
Costa, El Viver, Sagrat Cor B, Reixac A, Reixac B i
Elvira Cuyàs. Al grup primer juguen La Salle, CFS
Montcada, El Turó, El Viver B, Reixac, Font Freda i
Sagrat Cor A. SD

> LLIGA ESCOLAR. Bàsquet

 >> El Mitja Costa i l’Elvira Cuyàs a Granollers

ESTHER GONZÁLEZ

Juvenil. Segona Catalana. Final A.
Jornades 1 i 2
Safa-La Salle 36-32
Sant Martí-La Salle 26-24
Equip Partits Pt.
1 Sant Martí 2 4
2 Safa Horta 1 2
3 La Salle 2 0
4 Sant Vicenç 1 0

LLIGA ESCOLAR

Multiesport bàsquet
Grup Primer. Jornades 3
El Turó-Reixac 46-5
La Salle-Sagrat Cor A 15-23
Font Freda-FS Montcada 13-59
El Viver B d.
Equip Partits Pt.
1 Sagrat Cor A 3 6
2. FS Montcada 2 4
3 Reixac 3 4
4 Font Freda 3 4
5 El Turó 1 2
6 El Viver B 2 2
7 La Salle 2 2

Multiesport bàsquet
Grup Segon. Jornada 3
Sagrat Cor B-E Cuyás 34-32
Mitja Costa-Reixac B 35-11
CB Montcada-El Viver 18-24
Reixac A d.
Equip Partits Pt.
1 Elvira Cuyàs 3 5
2 El Viver 2 4
3 Reixac B 3 4
4 CB Montcada 3 4
5 Mitja Costa 2 3
6 Sagrat Cor B 1 2
7 Reixac A 2 2

Futbol Sala Aleví
Jornada 10
Reixac-AE Can Cuiàs a.
E. Cuyá-Mitja Costa a.
El Viver A-El Viver B 8-0
Equip Partits Pt.
1 Mitja Costa 8 24
2 Elvira Cuyás 8 14
3 El Viver B 9 14
4 AE Can Cuiàs 9 12
5 El Viver A 9 4
6 Reixac 7 3

NATACIÓ

CAMPIONAT TERRITORIAL
FINAL. RESULTATS LOCALS
Aleví Femení. 50 mts Lliures
3. Ana Suárez 0’34’’44
Infantil Femení. 100 mts Lliures
3. Marta Sánchez 1’17’’94
Infantil Masculí. 100 mts Lliures
9. Jaume Giménez 1’24’’15
Aleví Femení. 50 mts Esquena
2. Ana Suárez 0’39’’51
Infantil Femení. 100 mts Braça
2. Marta Sánchez 1’37’’75
3. Sira Romero 1’38’’50
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“Em sento feliç de poder
viure en la legalitat”

NÚRIA REGUERO

Un paper et

canvia la vida

perquè permet

accedir a un

treball digne

Compartir pis

 amb vint

persones és una

situació penosa,

t’asfixia

�

immigrant en procés de regularització

Marlon RodríguezMarlon Rodríguez

�Com va arribar a Espanya?
Com a turista, però sabent que
als tres mesos se m’acabava el
permís d’estada. La meva dona
i jo estàvem espantats perquè la
policia ens buscaria.
�El primer requisit per ob-
tenir la residència és el certi-
ficat d’empadronament. Es
va empadronar un cop
instal·lat?
Sí. Primer vam viu-
re a Capellades i a
l’Ajuntament ens
ho va aconsellar.
Això facilitava que
la policia ens lo-
calitzés, però tam-
poc no era segur.
Durant els cinc me-
sos que vam viure
a Barcelona, no ens
vam empadronar
per por. Molta gent
no ho va fer i ara té
problemes per a-
conseguir els pa-
pers.
�Com ha viscut
el procés de regu-
larització?
En suspens, perquè
hi havia poca infor-
mació i, sovint,
contradictòria. Ha estat dur,
però  la meva dona i jo ens sen-
tim molt feliços de poder viure
en la legalitat. Un paper et can-
via la vida perquè et proporci-
ona l’oportunitat d’un treball
digne. No és la meva intenció

menysprear, però hi ha empre-
saris que abusen de qui no viu
en la legalitat.
�Amb quanta gent heu arri-
bat a compartir pis?
Amb vint persones, a un pis de
sis habitacions i un sol lavabo.
Hem patit molt: he hagut de
cuinar i estendre la roba al ma-
teix dormitori perquè no hi ha-
via espai. La manca de como-

ditats mínimes és
una situació molt
penosa, t’asfixia.
�Davant de si-
tuacions frus-
trants com aques-
ta, no volia tornar
a casa?
La meva dona es
deprimia molt,
però vam treure
força. I ara, gràci-
es a Déu, hem
aconseguit els pa-
pers i llogar una
casa. Clar que vo-
lem tornar a
l’Equador, però
per visitar la famí-
lia i explicar-los que
per fi tot s’ha so-
lucionat.
�La família deu

patir molt en la distància.
Crec que han patit més que no-
saltres.  És com un partit de fut-
bol: quan un està al camp sap
com reaccionar, però des de la
grada es passa pitjor. Ara ja s’han
tret un pes de sobre!

�Com va ser la primera nit a
Espanya?
Si no vaig plorar quan vaig arri-
bar a l’aeroport va ser perquè
tinc un caràcter fort, però ho
vaig passar fatal. Em vaig veure
en un lloc enorme, a un país
desconegut i sense saber on anar.
Havia de trobar-me amb un
amic de Capellades però vaig
perdre l’adreça. Per sort, havia
vingut a l’aeroport i, just quan
estava perdut, va passar davant
meu. No l’estava buscant i el
vaig trobar. Vaig sentir molta
emoció.
�Com sent que l’ha tractat
l’Administració?
No m’agrada jutjar perquè tots
els humans podem equivocar-
nos, però José María Aznar es
va portar molt malament amb
nosaltres. I precisament va ser
el govern del PP qui va perme-
tre l’entrada massiva d’immi-
grants en comptes de tancar les
fronteres si realment no els vo-
lia. En canvi, Zapatero ha tin-
gut bon cor i ha permès que ens
regularitzem com havia de ser.
�Quin és el seu somni ara
que ja té els papers?
Un cop la situació s’estabilitzi,
m’agradaria molt poder exercir
la meva professió. Em sento
afortunat perquè hem acon-
seguit els papers només als qua-
tre anys d’haver arribat. Hi ha
persones que porten molt més
temps i ara no podran obtenir
el permís de residència.

Vides que pengen d’un paper. Immigrar és

un fer un salt al buit i en Marlon Rodríguez, tècnic de sistemes
informàtics, va atrevir-se a fer-ho. Ell, la seva dona i el seu fill
van arribar a Espanya l’any 2002 i ara viuen a Montcada.
Procedeixen d’un poble de Guayaquil, Equador, un país ric en
productes per exportar (cacau, arròs, cotó o petroli) però que
viu ofegat  pel deute extern amb Estats Units. “Per pagar els
de fora, el govern s’oblida dels de dins”, explica Marlon, que a
finals dels noranta ja havia sentit que Espanya necessitava mà
d’obra. Després del tràngol d’arribar a un país desconegut i de
la incertesa i la manca d’informació durant el procés de regu-
lació, en Marlon i la seva dona ja tenen els papers. El seu cas és
una mostra dels milions de persones cansades de patir les
conseqüències de viure al marge de la llei, però ara se senten
afortunats: han vist la llum només als quatre anys i tres mesos
d’haver arribat. Ara, mentre esperen el carnet de residents, ja
poden lliutar per aconseguir el seu somni: l’estabilitat.

�Com defineix la immi-
gració?
Espanya necessita del nostre tre-
ball i nosaltres necessitem d’Es-
panya. Hi ha espanyols que no
volen fer segons quines feines i

per això cal recórrer a mà d’obra
estrangera. Venim per mantenir
les famílies però, un cop regu-
laritzats, també contribuïm al
creixement del país  cotitzant i
pagant impostos.




