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FUTBOL. CONVENI HISTÒRIC

El CD Montcada i el Sant Joan Atlètic
arriben a un acord de col·laboració

El CD Montcada i la UE Sant
Joan Atlètic han establert les ba-
ses d’un acord de col·laboració
per a les pròximes tres tempo-
rades. Ambdós clubs mantin-
dran les seves identitats i estruc-
tures, tot i que a nivell federatiu
constaran com una mateixa
entitat amb l’objectiu de poder
compartir els jugadors. Els socis
de les dues entitats van ratificar
l’acord en les seves respectives
assemblees, celebrades el 10 de
juny. Les directives coincideixen
a destacar el futur pacte com un
pas endavant per treballar ple-
gats per al futbol montcadenc.
Ambdós clubs sortiran afavorits
de la col·laboració perquè, en-
tre d’altres qüestions, no serà
necessari que tinguin plantilles
tan àmplies perquè en un mo-
ment donat hi pot haver el tras-
pàs de jugadors en funció dels
interessos i les necessitats.

Les assemblees de socis d’ambdós clubs van ratificar el pacte en les reunions que van tenir lloc el passat 10 dejuny

sílvia alquézar
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Primers fitxatges
del Sant Joan

El Sant Joan anunciarà les bai-
xes a partir del 30 de juny, quan
acabi oficialment la tempora-
da. El conjunt local jugarà un
partit amistòs el pròxim dia 24
contra el Meridiana al camp
municipal de Can Sant Joan
(18h) amb motiu de la Festa
Major del barri. El tècnic, Rafa
González, seguirà a la banque-
ta. L’entrenador montcadenc
ha anunciat tres fitxatges: el
porter Pablo Gamallo, del
Carmel, el davanter Ivan Sali-
nas, exjugador del Montcada,
i el lateral dret Sergio Gimé-
nez, un jugador fet al planter
del Montcada. SA >> El CD Montcada ha acabat quart al Grup Primer de Preferent

Valoracions.  Ambdós clubs
encara han de redactar i signar
el conveni definitiu. El president
del CD Montcada, Antoni Al-
calà, s’ha mostrat satisfet de
l’acord: “És un pas molt im-
portant per al futbol local,
podrem ser més competi-
tius”. Per la seva banda, la di-
rectiva del Sant Joan ha declinat
fet declaracions fins que el con-
veni estigui totalment tancat.
Des de l’Ajuntament, la iniciati-
va es veu amb bons ulls. “Cal
treballar per sumar esforços”,
opina el regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC), qui espera que
altres esports i clubs de la ciutat
prenguin nota de la iniciativa i
es pugui a arribar a acords
d’aquest tipus.
A les assemblees del dia 10,
ambdós clubs van passar comp-
tes de la temporada actual i van
presentar els projectes esportius
i els pressupostos de la cam-
panya vinent.

 >> El Sant Joan ha estat tercer del Grup Novè de Segona
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el cd montcada tanca la plantilla

 >> D’esquerra a dreta, Roque, Segovia, Rafa, Albert Martínez, Lolo i Pinto

CD MONTCADA

El club ha renovat els porters
Roig i Estudillo, els defenses
Valls, Prades i Belda, els mig-
campistes Huertas i Juanele i
els davanters Sergio, Mejías,
Córdoba i Alonso. Entre els
nous fitxatges hi ha el lliure
Asensio, del Sabadell Nord, el
migcampista amb tasques
d’organitzador Albert Martínez,
del Mollet, els interiors dreta
Pinto –del Ripollet– i Lolo, del
Mollet, i els davanters Roque –
del Sant Cugat– i Segovia, del

Sant Joan. Com a joves pro-
meses l’equip ha incorporat el
central Rafa i l’interior esquerre
Pep, ambdós del Sant Gabriel.
L’entrenador, Toni Carrillo, ha
indicat que la plantilla d’enguany
és més compensada: “Hem
reforçat el centre del camp, les
bandes per tenir més arribada i
la defensa”. Respecte a la
pròxima lliga, l’entrenador creu
que el grup tornarà a ser molt
competitiu. Malgrat això, Carrillo
s’ha mostrat més exigent de cara

a la nova campanya: “Volem
pujar de categoria. Ha de ser
l’any del salt”. Un dels proble-
mes que s’ha trobat el Mont-
cada ha estat el camp de la Font
Freda, on ha perdut 14 punts.
Enguany, el club ha pensat un
equip pensat per explotar les
característiques del terreny de
joc, molt estret i llarg. “Per això
volem jugar més en profunditat
i ser més ràpids per les ban-
des”, ha comentat el tècnic
montcadenc. SA
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Grundig Mobile és l’espònsor
dels dos pròxims anys

>> FUTBOL SALA. Nova temporada

 >> El Vitel començarà a entrenar a mitjan agost

>> HANDBOL. Primera Catalana

La Salle tanca la
temporada amb un
sopar multitudinari
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El CH La Salle Montcada va
tancar la temporada amb un so-
par el passat 10 de juny amb
l’assistència de més de 260 per-
sones. El club va retre home-
natge el sènior B i el cadet mas-
culí pels seus èxits esportius –
ascens a Segona Catalana i cam-
pió de lliga, respectivament– i
va reconèixer la trajectòria de di-
verses persones vinculades a
l’entitat com el fotògraf Alber-
to González i Agustí González,
president de l’Associació
d’Handbol de l’escola La Salle,
que enguany deixa el càrrec. Un
dels moments més emotius va
ser el lliurament de la insígnia
d’or del club a títol pòstum a
Salvador Benítez, desaparegut
recentment, que va recollir la
seva vídua, Araceli Martínez.
També es va acomiadar amb
forts aplaudiments els entre-
nadors del sènior B, Luis Cana-

Eduard González puja
a Plata amb el Gavà

sílvia alquézar
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El montcadenc Eduard Gon-
zález, de 20 anys, ha aconseguit
l’ascens a Divisió de Plata amb
el Gavà. El jove es va formar
als equips inferiors del Vitel, on
va estar sis temporades des del
conjunt cadet fins al sènior B.
Alguns partits va estar convocat
amb l’equip de Plata. González,
que viu al Pla d’en Coll, juga de
tancament i és la seva primera
campanya al club del Baix
Llobregat. El jove opina que el
Gavà –al mateix grup que el

>> FUTBOL SALA

 >> El tècnic del sènior B Luis Canalejas, amb la placa d’agraïment del club

 >> La vídua de Salvador Benítez recull la insígnia d’or de La Salle

lejas, i Rubén Crespo, del juve-
nil, que abandonen la disciplina
de La Salle.
D’altra banda, enguany s’han
emportat els premis taronja i
llimona del conjunt sènior mas-
culí els jugadors Xavi Benítez i
Òscar Sanfelipe, respectivament.

Nova campanya. L’equip
dirigit per Jaume Puig ha co-
mençat a preparar la pròxima
temporada, amb les baixes
anunciades fa uns dies del porter
Sergio Valero i del jugador de
la primera línia Jaume Soto, que
vol fer un parèntesi a la seva
trajectòria esportiva després de
les nombroses lesions que ha
patit als darrers mesos. El club
busca un substitut a la porteria,
que podria tornar a ocupar el
veterà José Maria González
Evángel, de 38 anys.
Pel que fa al conjunt femení, La
Salle ha confirmat la continuïtat
de l’entrenador Josep Quirós,

que no podrà comptar amb
Yolanda, que ha fitxat per l’Ar-
rahona, i Montserrat, que deixa
la pràctica de l’handbol per
motius personals. El principal
objectiu de cara a la pròxima
temporada és mantenir la cate-
goria de Primera Catalana sense
tants problemes com enguany.
El tècnic vol que les noies gau-
deixin jugant i que hi hagi un
bloc. L’altre gran objectiu de La
Salle femení és treballar el plan-
ter “perquè són el futur del
club”. Per a l’entrenador, un
dels problemes de l’handbol a
Montcada és la manca de juga-
dores.

Presentació de la Copa MoviStar
El pavelló Miquel Poblet acollirà la fase prèvia de la Copa MoviStar
de les Cultures, que es disputarà el 18 i 19 de juny. Dels 32 equips
participants, formats per jugadors de la mateixa nacionalitat, 16
passaran a la ronda següent, que també es jugarà a Montcada els
dies 17 i 18 de setembre. La competició de futbol sala es va pre-
sentar el 14 de juny a l’Ajuntament. A la foto, d’esquerra a dreta, el
regidor d’Esports Juan Parra (PSC), l’alcalde César Arrizabalaga
(PSC), Fèlix Les, de MoviStar Catalunya, i el president de l’Àrea
Social, Carles Guijarro (PSC). SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

FOTOS: LA SALLE

Montcada en la pròxima lliga–
lluitarà per la permanència: “El
matx contra el Vitel serà molt
especial per a mi”.

 >> Eduardo González
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ARXIU

Un dels canvis més significatius
que viurà el FS Montcada de
cara a la temporada vinent serà
l’estrena de nom. A partir d’ara
i durant els pròxims dos anys,
el club de futbol sala de la ciutat
estarà patrocinat per Grundig
Mobile, que batejarà tots els
equips de l’entitat. Acaba així
una etapa d’esponsorització
amb Vitelcom, que també ha
tingut una vigència de dues
campanyes.

Plantilla. Grundig Mobile ha
anunciat la renovació de tres
jugadors: el porter Ivan Font i
els ales Rafa Bufill i José Ro-
dríguez, que amplien el seu
contracte per dues temporades.
D’altra banda, el brasiler Silami
evoluciona favorablement de
l’artroscòpia en el genoll esquer-
re a què va ser sotmès el 13 de
juny. El pivot estarà de baixa un
mes, un fet que li permetrà es-
tar en perfectes condicions en
l’inici de la pretemporada, pre-
vist per a la segona setmana
d’agost. El conjunt local va
tancar la campanya actual amb
l’últim entrenament el dia 14.
L’equip va disputar el darrer
matx l’11 de juny a la pista del

El club renova el porter Ivan Font i els ales Rafa Bufill i José Rodríguez

Centelles, on va guanyar per un
contudent 1 a 11 en el partit
corresponent a la Copa de Ca-
talunya. La victòria permet al
Montcada seguir endavant en la
competició, que es reprendrà en
pretemporada. El club segueix
immers en la preparació del nou
projecte i aviat anunciarà nous
fitxatges.

 >> Rafa Bufill  >> El porter Ivan Font

 >> José Rodríguez

FOTOS: LLUÍS MALDONADO
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El Valentine masculí canviarà la
seva filosofia de joc de cara a la
temporada vinent, motivada
per la marxa del base Maiol Cis-
teró i l’aler Ivan Pardo. El tècnic
César Saura, que continua a la
banqueta local, ha decidit apos-
tar per un bàsquet més físic i rà-
pid amb una defensa més agres-
siva. Les absències de Cisteró i
Pardo, que es retiren del bàsquet,
seran substituïdes per un base i
un aler amb més potència físi-
ca, uns fitxatges que es tancaran
en els pròxims dies. En el capítol
de baixes, el Valentine no comp-
tarà la propera lliga amb el pivot
Rafa Carrera i l’aler Xavi Vidal.
Segons la directiva, la decisió,
motivada per una reducció del
pressupost de cara al pròxim
projecte, ha estat difícil perquè
fa moltes temporades que mili-
ten al Montcada. En el seu lloc,
el club buscarà un pivot amb
centímetres –que superi els 2’05
metres– i pujarà del sènior B
l’aler Lisard Ruiz. En aquesta
reestructuració de la plantilla,
l’exjugador d’ACB Dani Pérez
alternarà les funcions d’aler i
pivot , mentre que el jove pivot
Albert Griso, en el que serà el
seu segon any al club, passarà a
tenir més minuts i protagonisme
dins de l’equip. Pel que fa al cos
tècnic, el Valentine ha fitxat
Enric Sabanés, que farà les tas-
ques d’ajudant i preparador físic.

>> BÀSQUET MASCULÍ. Lliga EBA

El Valentine treballa ja pensant
en un equip més físic i ràpid

 >> Cisteró, al centre, en el que va ser el seu últim partit com a jugador de bàsquet, el 3 de juny contra l’Osca

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

El Valentine va perdre contra
l’Osca per 87-71, en el partit dels
quarts de final del Campionat
d’Espanya EBA, disputat a Pa-
lència del 3 al 5 de juny. Els
locals no van jugar bé i es van
veure superats des del principi
pels aragonesos, que al final
es van adjudicar el títol en vèn-
cer a la final el Vic. Malgrat l’eli-
minació al primer matx del tor-
neig, la directiva i el cos tècnic
han fet una valoració positiva de
la temporada perquè “el premi
era estar entre els vuit millors”,
ha dit el president, Pere Oliva. SA

fase final a Palència

 >> Un atac local a Palència

>> EQUIP ESTATAL

Albert Griso,
preseleccionat
amb el conjunt

sots-20 B
Albert Griso, de 19 anys, està
preseleccionat amb el combi-
nat estatal sots-20 B a Torre-
lavega (Cantàbria). El pivot
del Valentine forma part de la
concentració del conjunt que
dirigeix Txema Solsona, exen-
trenador del Montcada. Dels
14 jugadors que composen
l’equip B, un mínim de dos
seran escollits per jugar amb
la selecció A el Campionat
d’Europa, que es disputarà a
Txeov (Rússia) a partir del 8
de juliol. Ambdós equips sot-
20 comparteixen entrena-
ment a la ciutat càntabra fins
al 19 de juny. Aquesta és la pri-
mera vegada que Griso, de
2’02 metres, entra en una con-
vocatòria d’una selecció. Tot i
la seva joventut, Griso ha
guanyat la Lliga EBA amb el
Sabadell i ha quedat campió
de Catalunya júnior amb el
Joventut. SA

Més canvis. La Federació
Espanyola de Bàsquet ha apro-
vat diversos canvis en la  Lliga
EBA d’aquí a dues temporades.
En la campanya 06-07 la com-
petició passarà a tenir quatre
grups de 16 conjunts en comptes
dels cinc actuals. Per aquest mo-
tiu, els darrers cinc classificats de
cada grup baixaran de categoria.
La Federació Espanyola de
Bàsquet també ha acordat l’am-
pliació del nombre de parti-
cipants a les fases finals dels
Campionats d’Espanya de clubs,
que de vuit components pas-
saran a ser dotze.  >> El pivot Albert Griso
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El Valentine femení presenta
molts canvis cara a la tempora-
da vinent. El nou entrenador,
Carles Company, ha confeccio-
nat un equip que combina vete-
rania amb joventut. De la tem-
porada actual continuen només
quatre jugadores: Cebrián, Xi-

>> BÀSQUET FEMENÍ. Primera Catalana

El Montcada presenta moltes
cares noves en la pròxima lliga

 >> El Valentine femení amb els empleats de Valentine que van jugar el partit amistòs

CB MONTCADA

menis, Abad i Oliva. Deixen la
disciplina del club Roca, les bes-
sones Jurado, Sánchez, Rodrí-
guez i Alférez. Les cinc incor-
poracions fins ara contractades
són les pivots Mireia i Ruth, pro-
vinents del Cerdanyola, la base
Jordina del JEC de Terrassa,
l’aler Laura del Santa Rosa Li-
ma i l’escolta Teresa, del Mataró.

Objectius. El nou tècnic del
Valentine, amb experiència en
clubs com el Cerdanyola, el
Mataró i el Premià, s’ha marcat
com a prioritat conjuntar el bloc.
“Seria injust exigir l’ascens
quan acaben d’arribar. La
nostra meta és anar guanyant
partits amb tranquil·litat”, ha
comentat Companys, qui opina

que la condició de no favorits
cara a pujar a la Copa Catalunya
en la pròxima lliga els pot be-
neficiar.
Respecte al nou projecte, l’en-
trenador ha manifestat que s’ha
intentat crear una línia interior
veterana amb experiència per-
què, segons Company, “es gua-
nyen o es perden molts par-
tits a Primera Catalana per la
intensitat de joc sota cis-
tella”. Per contra, la línia exte-
rior està formada per jugado-
res joves, però de qualitat.
D’altra banda, el Valentine va
jugar el 5 de juny un partit amis-
tòs contra treballadors de l’em-
presa de pintures i vernissos, que
va acabar el resultat de 91 a 78
favorable a l’equip femení. El
matx es va jugar al pavelló
Miquel Poblet. Aquesta és la pri-
mera vegada que el conjunt del
Valentine femení protagonitza el
tradicional partit entre el CB
Montcada i els empleats de Va-
lentine, una experiència que es
podria tornar a repetir en prò-
ximes temporades. El Montca-
da ha acabat ja els entrenaments
i tornarà a l’activitat cap a final
del mes d’agost.

>> BÀSQUET FEMENÍ

Sílvia Font,
millor tècnica

catalana
La montcadenca Sílvia Font ha
estat escollida com a millor
tècnica de competicions estatals,
un guardó que atorga l’Asso-
ciació Catalana d’Entrenadors
de Bàsquet. Font recollirà el
premi el 18 de juny a la Festa
del Bàsquet Català, que aquest
any es fa a Bac de Roda. L’entre-
nadora ha guanyat enguany el
títol de lliga de la Lliga Femeni-
na amb la UB Barcelona. SA

 >> Sílvia Font

SÍLVIA ALQUÉZAR
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Carles Cera guanya la medalla
de plata als 1.500 metres llisos

>> ATLETISME. Campionat de Catalunya en pista a l’aire lliure
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El promesa Carles Cera, de la
Joventut Atlètica Montcada, ha
aconseguit la medalla de plata a
la prova dels 1.500 metres llisos
al Campionat de Catalunya en
pista a l’aire lliure, disputat el 5
de juny a les pistes de Serrahima,
a Barcelona. El corredor local
va fer una bona cursa, amb un
temps de 4 minuts, 2 segons i
40 centèsimes. El guanyador va
ser Roger Vila, del FC Barcelo-
na, un especialista en la distància
que va entrar dos segons abans
que Cera. L’atleta de Can Cuiàs
s’ha mostrat molt content amb
el triomf, tot i que va fer una
marca encara llunyana de la mí-
nima per classificar-se per al
Campionat d’Espanya, que es
farà a Sabadell els pròxims dies
2 i 3 de juliol.

Projectes. Carles Cera ha
canviat els plans previstos ini-
cialment en la temporada d’estiu.
Malgrat l’èxit al Campionat de
Catalunya als 1.500 metres llisos,
l’atleta local no participarà en
aquesta prova al torneig estatal.
El corredor montcadenc ha de-

El corredor Antonio Muñoz, de
la UC Vall d’Uxó de Castelló,
s’ha adjudicat la vint-i-cinquena
edició de la Volta al Vallès, una
prova de cinc etapes adreçada
a ciclistes cadets que els clubs de
Montcada i Parets van organit-
zar els dies 28 i 29 de maig i 4 i
5 de juny. El guanyador va fer
un temps de 4 hores, 24 minuts
i 27 segons, a 40 segons respec-
te el segon, Lluís Mas, del Txir-
rindulari, i a 44 del tercer, Víctor
Cabedo, del Sepelaco.

>> CICLISME. Volta al Vallès

Antonio Muñoz, del Vall d’Uxó,
obté el triomf a l’última etapa

 >>  Sortida de la tercera etapa davant del pavelló Miquel Poblet

PILAR ABIÁN
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La cinquena edició del torneig
de petanca Vila de Montcada,
disputat el 12 de juny al Parc de
les Aigües, va ser un èxit de parti-
cipació, amb 370 jugadors de
clubs d’arreu de Catalunya. El
Club de Petanca Montcada, or-
ganitzador de l’esdeveniment
amb el suport de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure, ha fet
una valoració positiva “perquè
cada any hi ha més parti-
cipants”, ha dit el president de
l’entitat, Venancio Dieguez.

>> PETANCA. Vila de Montcada

Prop de 400 participants
a la cinquena edició

 >>  Una de les partides feta el 12 de juny al Parc de les Aigües
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El montcadenc José Ortín, de
59 anys, va acabar en l’onzena
posició a la segona edició de la
marxa cicloturista de Transcoll-
serola, disputada el passat 11 de
juny. El ciclista local, que pertany
al Club Ciclista de Ripollet, va
invertir un temps de 4 hores i
10 minuts per recórrer els 140
quilòmetres de la prova, que va
incloure la pujada a la muntanya
del Tibidabo quatre vegades des
de vessants diferents: els ports
de Bellatera-Forat del Vent,
Arrabassada-Vallvidrera, Creu
de l’Orde i Sant Bartomeu de la
Quadra.

Prestigi. La sortida i l’arriba-
da es van ubicar a la zona espor-
tiva de Fontetes, a Cerdanyola.
Un total de 102 corredors va
participar a la marxa llarga.
També es va fer una prova més
curta, de 87 quilòmetres. La
Transcollserola ha adquirit en-
guany la categoria d’interna-
cional. La prova està organit-
zada pels clubs ciclistes de Sant
Cugat, Cerdanyola, Ripollet i
Barberà. Ortín està molt satisfet
del resultat, perquè va ser el pri-
mer de la seva categoria, tot i
que enguany només s’ha esta-

>> CICLOTURISME. Marxa Transcollserola

El veterà José Ortín
acaba a l’onzè lloc

cidit prendre part a la cursa dels
10.000 metres llisos, on té la ter-
cera millor marca d’Espanya
amb un registre de 30 minuts i
42 segons. “Si em preparo bé,
podria pujar al podi”, ha dit
Cera que, si queda entre els tres
primers classificats, podria par-
ticipar a l’Europeu sot-23, que
tindrà lloc del 14 al 17 de juliol

a Erfurt (Alemanya). El torneig
estatal es farà a Xixon (Astúries)
el pròxim 25 de juny. Per pre-
parar els 10.000, Cera prendrà
part el 19 de maig al Campionat
de Catalunya absolut en la prova
de 5.000 metres, que tindrà lloc
a Manresa. “No tinc cap op-
ció. Només entra en els plans
d’entrenament”, diu l’atleta.

Etapes locals. Montcada va
acollir les sortides de la tercera i
cinquena cursa, que van tenir lloc
davant del pavelló Miquel Po-
blet. L’última prova va ser de-
cisiva per determinar la classifi-
cació general, que fins al darrer
dia encapçalava Lluís Mas qui,
al final, va guanyar el mallot de
la regularitat.  A la cinquena eta-
pa hi va haver una escapada pro-
tagonitzada per Jesús García, del
Rualje, que va ser el primer a tra-
vessar la meta, i Muñoz, amb
una diferència de 33 segons so-
bre Mas i Cabedo que li va do-

nar el triomf a la general. D’altra
banda, Cabedo va obtenir el
mallot de la muntanya, Vicente
Ballester –del Sepelaco– el de
metes volants i Alejandro Are-
nós –també del Sepelaco– el de
millor cadet de primer any. Per
equips, el primer va ser el Txir-
rindulari. La Volta al Vallès va
comptar amb la participació
d’un centenar de corredors de
tretze equips d’arreu de l’Estat.
El CC Montcada Saunier Duval
ha fet una valoració positiva de
la vint-i-cinquena edició de la
competició.

Pel que fa a la competició, en
masculí, el primer classificat va
ser el Canovelles, mentre que el
Trinitat Nova va copsar la
segona i tercera posició. Respec-
te les fèmines, el conjunt gua-
nyador va ser els Amics de Grà-
cia, seguit dels dos equips del
Martorelles, que van acabar en
segon i tercer lloc. El club de
Montcada va ser quart tant en
la categoria masculina com fe-
menina. La competició va co-
mençar a les 9h i va cloure al
vespre amb el lliurament de tro-
feus.

blert una classificació general de
la prova. El ciclista montcadenc
participarà el pròxim 18 de juny
a la Quebrantahuesos, la prova
pirinaica més dura en el calendari
cicloturista amb sortida i arriba-
da a Sabiñánigo (Osca). La cur-
sa, de 205 quilòmetres, inclou
l’ascens a quatre ports emblemà-
tics: Somport (1.240m), Portalet
(1.795m), Hoz (1270) i Marie
Blanque (1030m). Ortín in-
tentarà revalidar els títols acon-
seguits en edicions anteriors:
“És molt dura però és una
gran satisfacció creuar la
meta després d’haver pujat a
les principals muntanyes dels
Pirineus”.

 >> El ciclista José Ortín

 >>  Carles Cera en una de les proves que ha participat enguany

JAM

sílvia alquézar
redacció
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més en 2 minuts...
�Triomf femení al Memorial Baena

�Rubio segueix al CB Montcada

L’equip femení de l’Escola de Futbol Can Sant Joan Blaugrana
va perdre l’últim partit de lliga contra el Santa Eulàlia per 1 a 4.
El conjunt es troba situat al mig de la taula de Segona Catalana,
quan falten dues jornades perquè acabi el campionat. D’altra
banda, el Can Sant Joan va guanyar el triangular Francisco Baena,
disputat l’11 i el 12 de juny al camp del barri. Va vèncer la Planada
per 2-1 i va empatar a un contra el Vilapiscina. SA

L’entrenador Joan Rubio
seguirà a la banqueta del
sènior B del CB Mont-
cada. El tècnic va arribar
al club local a final de la
temporada anterior, quan
l’equip travessava una
situació crítica que va aca-
bar amb el descens a Se-
gona Catalana. Enguany,
però, el conjunt de Rubio
ha quedat campió del seu grup i ha pogut recuperar la categoria
perduda l’any passat. A la final de Catalunya va quedar quart.SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> ESCACS. Tretzè Open Internacional Vila de Montcada

Jugadors de primera línia
es donen cita al torneig local

sílvia alquézar
redacció

La Unió Escacs Montcada,
amb el suport de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure, ja ho
té tot a punt per a la tretzena
edició de l’Open Internacional
Vila de Montcada, que tindrà
lloc entre el 25 de juny i el 3 de
juliol al pavelló Miquel Poblet.
Hi participaran prop de 200
jugadors, entre els quals hi ha
figures de primer nivell amb els
títols de grans metres i mestres
internacionals de nacionalitats
molt diverses. El número 1 del
rànquing torna a ser un any més
l’ucraïnès Viktor Moskalenko,
que s’ha adjudicat les edicions del
2001, 2002 i 2003. Una vintena
de jugadors montcadencs com-
petiran a l’Open, entre els quals
destaquen diversos components
del primer equip com Arturo
Vidarte i Alejandro Ríos.

Competició. El campionat
constarà de 9 rondes per al
Grup A, adreçat als jugadors
amb millor puntuació ELO,
mentre que el Grup B disputarà
vuit jornades. Els partits es ju-
garan de 16.30 a 21.30h. Pel que
fa als premis, en total es repar-
tiran 7.350 euros, la mateixa
quantitat que l’edició anterior. El
guanyador del Grup A rebrà un
guardó de 2.000 euros, el segon
de 1.200 i el tercer de 700.
L’Open és un dels més presti-
gosos del calendari català i, per
segona vegada, està inclòs dins
del Circuit Internacional
d’Opens d’Estiu de Catalunya.

LLUÍS MALDONADO

 >>  Alder Escobar, al centre, va guanyar l’Open de l’any passat

�La Salle B ja té nou entrenador
El conjunt sènior B de La Salle Montcada tindrà com a tècnic la
pròxima temporada José Maria Gómez, exjugador del BM
Granollers que també ha entrenat equips de Primera Catalana
d’handbol. Gómez coneix bé el tècnic del sènior A, Jaume Puig,
que també ha militat al club de la capital del Vallès Oriental. En
paraules del president de La Salle, Josep Maresma, l’objectiu és
que hi hagi una sintonia entre els cossos tècnics des del juvenil
fins al sènior A. “Crec que formaran un bon tàndem i ambdós
conjunts es veuran beneficiats”, opina el directiu. SA

IZQUIERDO SUBSTITUEIX ROMERO

canvi de directiva

La Unió Escacs Montcada té
des del 9 de juny nou president.
Jaume Izquierdo substitueix en
el càrrec a Eugenio Romero
que, per motius personals, no
s’ha presentat a la reelecció.
Precisament sota el mandat de
Romero el club ha aconseguit
aquesta temporada el major èxit
de la seva història: pujar a
Divisió d’Honor al Campionat de
Catalunya per equips. Pel que
fa al nou president, Izquierdo és
un veterà de l’entitat i un dels
impulsors de la fusió dels dos
clubs montcadencs ara ja fa 12
anys en l’actual Unió Escacs
Montcada. El directiu va ser el
primer responsable del nou
club. En els pròxims dos anys,
Izquierdo té com a prioritats

SÍLVIA ALQUÉZAR

“mantenir la categoria de Di-
visió d’Honor i potenciar els
escacs entre les escoles i la
gent gran”. L’assemblea de
socis es va fer el 9 de juny. SA

 >> El president Jaume Izquierdo

CB MONTCADA
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 >> Fotografia de conjunt de tots els infants que han participat als tallers de psicomotricitat

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

>> JOCS ESCOLARS. Fi de temporada

Un miler de persones celebra
la cloenda dels Jocs Escolars

La cloenda dels Jocs Es-
colars, organitzada per
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada i Reixac
(CDEM), va aplegar un
any més un miler de per-
sones al Parc de les Aigües,
entre infants, mares, pares
i entrenadors. La festa va
començar a la plaça Joanot
Martorell, on es van con-
centrar els col·legis i enti-
tats participants per arribar
junts al parc.
En l’acte de lliurament de
premis, els equips primers,
segons i tercers classificats
i els màxims golejadors i
encistelladors de cada
categoria van rebre un tro-
feu. Les autoritats munici-
pals, encapçalades per l’alcal-
de, César Arrizabalaga
(PSC), i el president del
CDEM, Agustín Fuertes,
van ser els encarregats de lliu-
rar els guardons. En aquest
marc, l’Ajuntament, l’IME i
el CDEM van agrair la tas-
ca de l’anterior presidenta
del CDEM, Cristina Calde-
rero, i li van lliurar diversos
obsequis.

Diversió per a tothom.
Els infants van gaudir d’ac-
tivitats lúdiques i jocs fins
al migdia, amb inflables
que recreaven un vaixell,
un espai de Play-Station,
cars, guerra d’aigua i parcs
inflables amb boles de co-
lors, per als més petits. La
majoria d’escoles i entitats
que han participat aquesta
temporada als Jocs Esco-
lars es van quedar al mig-
dia a dinar al parc i van

silvia díaz
can sant joan/la ribera

FOTOS: SILVIA DÍAZ

 >> Arribada dels participants al parc de les Aigües, procedents de la plaça Joanot Martorell

La festa va tenir premis, inflables, jocs d’aigua, cars i un dinar de germanor

marxar ben entrada la tar-
da. El president de l’IME i
regidor d’Esports, Juan Pa-
rra (PSC), ha valorat positi-
vament la festa, destacant
que “es tracta d’un dia de
convivència i germanor

SILVIA DÍAZ

 >>  Peña Decano i Bar París a la lliga de futbol sala

>> MONTCADA ÉS ESTIU. Inici d’activitats

Tot a punt per donar el tret
de sortida a les activitats
esportives, organitzades per
l’IME, del programa
Montcada és Estiu 2005.
Els casals esportius infantils
es posaran en marxa el 27
de juny i ja hi ha més de
200 inscrits. Als grups dels
infants més petits encara
hi ha places. Per coordinar
les activitats, l’IME comp-
tarà amb 18 monitors.

Inscripcions. Les acti-
vitats al carrer de l’Estiu
2005 començaran el 22 de
juny, amb un torneig 3x3
de bàsquet al carrer a la
plaça del Bosc (Can Sant
Joan). La majoria d’actes
necessiten inscripció prè-
via, amb un cost d’un euro
per persona apuntada. Els
diners es destinaran ínte-
grament a Unicef. El 21

de juny, l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i la
coordinadora d’Unicef a
Barcelona, Nieves Prieto,
presentaran el conveni.
Encara hi ha temps per
apuntar-se a algunes acti-
vitats. Els terminis d’ins-
cripció són els següents:
3x3 de futbol al carrer
(Can Cuiàs), fins el 21 de
juny; diada d’handbol al
carrer, del 20 al 30 de
juny; diada de futbol al
carrer (davant el pavelló
Miquel Poblel), del 23 de
juny al 5 de juliol; 3x3
bàsquet al carrer (plaça
de l’Església), del 27 de
juny al 7 de juliol; V
Campionat de Natació
Vila de Montcada, del 28
de juny al 12 de juliol; i la
cursa de bicis Marxa
Lenta, del 4 al 14 de juliol.
D’altra banda, la lliga
local de futbol sala va
començar l’11 de juny.

225 participants
als casals esportius

>> FUTBOL. Acord definitiu

Representants del CD
Montcada, del CEF Can
Sant Joan i autoritats mu-
nicipals presentaran el 22
de juny a la Casa de la Vila
(19h) l’acord de fusió dels
planters de les dues enti-
tats montcadenques de
futbol. Ja se sap que la fu-
tura escola s’anomenarà
Escola de Futbol Montca-
da i inclourà la secció de
futbol sala que fins ara de-
pèn del CD Montcada,
però a l’acte es coneixeran
altres qüestions, com ara
qui formarà la junta, qui-
nes categories jugaran al
municipal de la Font Fre-
da o al camp de Can Sant
Joan, o com serà l’equipa-
ció, entre d’altres. La cul-

Presentació de
la fusió dels clubs

minació de la fusió arribarà
amb el futur estadi de La
Ferreria, espai on jugaran i
entrenaran totes les catego-
ries. El preacord d’unió es
va signar l’octubre del 2004
i durant tot aquest temps
els dos clubs, l’IME i l’A-
juntament de Montcada
han treballat per donar-li
forma i buscar patrocina-
dors.
De moment, els responsa-
bles de la nova escola estan
buscant nous jugadors de
futbol i futbol sala, dels 4
als 18 anys, per a totes les
categories, tant masculina
com femenina. Els interes-
sats poden trucar al telè-
fon 93 565 02 37 o enviar
un correu electrònic a l’a-
dreça electrònica: esco-
la@efmontcada. com. SD

L’AE Can Cuiàs va celebrar la
seva festa anual l’11 de juny,
amb una jornada esportiva i lú-
dica a la pista coberta del barri i
al parc del Turó Blau. Els partits
de futbol sala que van jugar tots
els equips del club van prota-
gonitzar el matí. Els convidats
van ser el CD Montcada, l’IES
La Ribera, el CEIP Reixac, el
col·legi Scala Dei de Barcelona
i el FS Polinyà. La festa també
va tenir una melé de petanca,
un dinar de germanor i tallers
de ball. D’altra banda, l’equip
prebenjamí va participar el 21
de maig a la cloenda del Torneig
de l’Amistat i van rebre un trofeu
per haver-hi participat. El torneig
l’organitza el Consell Escolar
Esportiu de Barcelona. SD

jornada esportiva de Can Cuiàs

 >> Jugada del derbi infantil entre l’AE Can Cuiàs i l’equip de l’IES La Ribera

SILVIA DÍAZ

per tal que els diferents
centres es coneguin
una mica més”. Agustín
Fuertes ha explicat que “la
festa s’ha celebrat en la
línia d’edicions an-
teriors” i ha agraït la pre-

sència a la cloenda de re-
presentants de tots els cen-
tres escolars. Tant Parra
com Fuertes han lloat la tas-
ca de l’anterior presidenta
del CDEM i han agraït que
assistís a la cloenda.

 >>  Els més petits van gaudir amb els inflables >>  Placa per a Cristina Calderero

silvia díaz
redacció

silvia díaz
redacció
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actualitatdels clubs

El Memorial reuneix 200 participants
La primera edició de la Diada d’handbol “Salvador
Benítez”, del CH La Salle Montcada, va aplegar 220
infants el 5 de juny al col·legi La Salle. Durant tot el dia
es van disputar partits de categories de base i també un
que va enfrontar als equips sèniors A i B i als veterans
del club. Els equips que van participar van ser: col·legi
La Salle i CEIP Mitja Costa (prebenjamins), BM Gra-
nollers, Escola Pia Granollers, Voramar, Salle Bonanova,
CEIP El Turonet (Sant Quirze), Immaculada Gavà, H.
Cerdanyola i CH La Salle Montcada (aleví), Inmaculada
Gavà, H. Can Rull i CH La Salle (cadet femení), H.
Terrassa, H. Poblenou i CH La Salle (cadet masculí). El
cadet masculí de La Salle va quedar primer; l’aleví A,
segon; el cadet femení, tercer, i l’aleví B no es va
classificar per a les semifinals. D’altra banda, el cadet
masculí ha aconseguit el Campionat de Catalunya de
Segona Catalana. A la primera fase, el conjunt va que-
dar imbatut i líder de grup i a la segona fase també va
aconseguir ser primer de grup. Els resultats de la final
de Catalunya van ser: La Salle 36-Gavà 26 i Gavà 35-
La Salle 32. SD

HANDBOL > Diada

FUTBOL SALA> Copa Federació

El cadet A del Vitel acaba líder de grup
L’equip cadet A del CFS Montcada-Vitelcom s’ha clas-
sificat primer del grup 6, amb tots els partits guanyats,
de la Copa Federació. El cadet B va acabar en segona
posició. Pel que fa a la resta de conjunts del Vitel, l’infantil
ha estat segon; l’aleví A,cinquè; l’aleví B; tercer; i el
benjamí, segon i el juvenil, cinquè. Pel que fa als equips
del CD Montcada, l’infantil ha estat segon, i el cadet i el
juvenil s’han classificat quarts dels seus respectius grups.
SD

 >> Partit que van disputar els cadets de La Salle

SILVIA DÍAZ

les classificacions

 >> El cadet masculí jugant amb l’UE Claret

SILVIA DÍAZ

L’infantil del CB Montcada, segon
Els equips de bàsquet que juguen la lliga de promoció
de Barcelona van acabar la temporada el 5 de juny.
L’infantil del CB Montcada ha quedat segon del seu
grup i és l’equip de l’entitat que s’ha classificat en la
posició més destacada. Pel que fa a la resta de conjunts
del Montcada, el premini, el mini A i el mini B han
quedat novens de grup; el preinfantil femení i el
preinfantil masculí A, vuitens, i el preinfantil B, sisè. Al
CB Elvira Cuyàs, el cadet femení s’ha classificat quart
de grup; el premini, desè; el mini, novè, i el cadet masculí,
setè. Al CEB Can Sant Joan, el preinfantil ha estat sisè;
l’infantil, setè i el cadet, vuitè. Finalment, els dos equips
que juguen a la lliga de promoció del CB La Salle
Montcada han quedat sisens dels seus grups. SD

BÀSQUET> Final de lliga

Èxit dels partits del Memorial
El CEF Can Sant Joan celebrarà el 18 de juny la festa
de cloenda del tercer Memorial Francisco Baena, amb
un dinar de germanor al CEIP El Viver (14h). A la
cloenda es lliuraran trofeus i s’homenatjarà als equips
del club i també a representants de la junta. L’11 i 12
de juny es van disputar els partits del Memorial, en un
marc festiu que va reunir a gran part dels jugadors,
pares i representants de la junta D’altra banda, el CD
Montcada ho té tot a punt per celebrar el 18 i 19 de
juny el trofeu Vila de Montcada al camp de la Font
Freda. El torneig inclou partits de futbol sala, que es
disputaran a la pista municipal coberta. L’infantil jugarà
contra el Miró Martorell i el Mollet, el cadet ho farà
amb el Miró i el Parets i el juvenil, contra el Mollet i
l’Olesa. Aquest acte serà el darrer per al coordinador
de la base, Juan Martínez Pino, que la propera tempo-
rada serà el director tècnic del CE Cerdanyola. SD

FUTBOL> Festes de cloenda

 >> Els alevins del CEF Can Sant Joan contra el Mollet

SILVIA DÍAZ

Un centenar de gimnastes a la festa
Les integrants del Club Gimnàstic La Unió van aco-
miadar la temporada el 12 de juny al pavelló Miquel
Poblet, amb la tradicional festa de fi de curs de l’entitat.
El festival va comptar amb actuacions de totes les
categories d’edat i de l’equip de competició. El pavelló
es va omplir d’assistents. SD

GIMNÀSTICA>Fi de curs

Aitor Martín torna a ser primer
El corredor de la JAM Aitor Martín va quedar primer
en 3.000 m. lliures a la final Catalana d’atletisme infan-
til, que es va fer l’11 de juny a El Prat. Oualid Nassiri va
ser quart, Adrià Serrano, novè i Lluís Naval, tretzè. Aida
Ariza va ser sisena, Irina Casado, onzena; Marta Mir,
vuitena; i Sara Zamarreño, cinquena. D’altra banda, Nas-
sirri va guanyar la Final Nacional dels Jocs Escolars
infantil celebrada 5 de juny, també a El Prat. SD

ATLETISME> Campionat de Catalunya

FUTBOL SALA

VITELCOM MONTCADA

Benjamí. Mutual. Grup 2
Copa Federació. Classif. final
Equip Partits Pt.
1 Esparraguera 4 9
2 Vitelcom 4 9
3 CN Caldes 4 6
4 Llinars 4 3

Aleví A. Grup 3. Copa Federació.
Classificació final
Equip Partits Pt.
1 FS Garcia 5 13
2 Ferran Sagarra 4 7
3 Rapid S. Coloma 5 6
4 Vitelcom 5 5

Aleví B. Grup 4. Copa Federació.
Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Les Corts 3 7
2 M. Les Corts 3 5
3 Vitelcom 3 4
4 Badalonès 3 0

Intantil. Segona Dvisió. Grup 8.
Copa Ffederació. Classif. final
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Sabadell 4 12
2 Vitelcom 4 7
3 Mataró 4 7
4 Cervelló 4 3

Cadet A. Segona Divisió.Grup
6. Copa Federació. Classif. fi-
nal
Equip Partits Pt.
1 Vitelcom 5 13
2 Martorell 4 9

3 Les Corts Ubae 5 9
4 Pineda Mar 5 6

Cadet B. Segona Divisió.Grup
8. Copa Federació.Classif. final
Equip Partits Pt.
1 Cervelló 4 12
2 Vitelcom 4 9
3 Mediterrani 5 9
4 Les Corts Ubae 5 7

Juvenil Nacional. Grup 1
Copa Federació. Jorn. 6 i 7
Vitelcom-Canet 4-6
Rapid S. Colo.-Vitelcom s.
Equip Partits Pt.
1 Martorell 4 12
2 Manresa 4 9
3 Canet 4 9
5 Vitelcom 4 3

CD MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 7.
Copa Federació. Classif. final
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 5 15
2 CD Montcada 5 9
3 Eurogramanet 4 7
4 Lloret 4 4

Cadet. Segona Divisió Grup 5.
Copa Federació. Classif. final
CD Montcada-Sant Josep 2-3
E. Pia Sabadell-CD Mont. 7-3
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Sabadell 5 15
2 Sant Josep 5 12
3 Canet 5 7
4 CD Montcada 5 7

Juvenil. Segona Divisió A. Grup
1. Copa Federació. Classif. final

Equip Partits Pt.
1 Lloret 4 9
2 Pineda Mar 3 6
3 Teià 4 6
4 CD Montcada 4 6

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2 G 1. Jorn. 18. Classif.
f i n a l
St Celoni-CB Montcada 65-34
Equip Partits Pt.
1 Calella 18 33
2 Sant Nicolau 18 32
3 Valldemia 16 30
9 CB Montcada 17 19

Mini masculí A. PB 2a Fase. Nivell
A-2. G 1.Nivell B-2 G 1. Jorn. 18.
Classificació final
St. Celoni-CB Montcada 68-37
Equip Partits Pt.
1 Sant Miquel 16 32
2 Sagrada Família 16 28
3 Sant Just 15 23
9 CB Montcada 16 16

Mini masculí.  B. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 2. Jorn. 18. Classif.
f i n a l
Mataró-CB Montcada
38-8
Equip Partits Pt.
1 Arenys de Munt 17 34
2 Pineda Mar 17 33
3 El Masnou 18 31
9 CB Montcada 17 21

Preinfantil femení. PB 2a Fase. Nivell
B-1. G 1. Jorn. 18. Classif. final
Sallent-CB Montcada
41-53
Equip Partits Pt.
1 Baricentro 18 34
2 Martinenc 18 32
3 Gramanet 18 30
8 CB Montcada 17 23

Preinfantil masc. A. PB 2a Fase.
Nivell A-2. G 1. Jorn. 18. Classif.
f i n a l
CB Mont.-Jov. Badalona 65-66
Equip Partits Pt.
1 Santa Coloma 17 34
2 Tecla Sala 18 33
3 Sant Gabriel 17 30
8 CB Montcada 18 22

Preinfantil masc. B. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 1. Jorn. 18. Classif.
f i n a l
CB Montcada-Vedruna 40-71
Equip Partits Pt.
1 IPSI 14 26
2 Osona 14 24
3 Mataró 13 21
6 CB Montcada 14 16

Infanti l  masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 2. Jorn. 18. Classif.
f i n a l
CB Mont.-Salle Bonanova71-59
Equip Partits Pt.
1 Sant Cugat 16 31
2 CB Montcada 16 28
3 Salle Bonanova 16 28
4 Sant Josep 16 25

CB ELVIRA CUYAS

Premini Mixt. PB 2a Fase. Nivell

C-2. G 1. Jorn. 18. Classif. final
Cardedeu-E. Cuyàs 38-8
Equip Partits Pt.
1 Tabor 18 35
2 Torelló 17 31
3 Cardedeu 18 29
10 Elvira Cuyas 16 16

Mini masculí. PB 2a Fase. Nivell
B-2. G 5. Jorn. 18. Classif. final
Lima-Horta-E. Cuyàs 37-6
Equip Partits Pt.
1 Lima-Horta 18 33
2 CN Sabadell 18 33
3 Pallejà 17 31
9 Elvira Cuyàs 18 20

Cadet Femení. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 2. Jorn. 18. Classif.
f i n a l
E. Cuyàs-St. Feliu Codines3-33
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 16 30
2 Molins de Rei 15 28
3 Xamba 15 25
4 Elvira Cuyàs 16 25

Cadet masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-1. G 3. Jorn. 18. Classif.
f i n a l
La Garriga-E. Cuyàs 65-61
Equip Partits Pt.
1 Castellar 18 34
2 Sant Just 18 33
3 CB Prat 17 31
7 Elvira Cuyàs 18 23

CEB CANT SANT JOAN

Preinfantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell C-1 G 2. Jorn.18. Classif.
f i n a l
S. P. La Sirena-C St Joan31-44

Equip Partits Pt.
1 Salle Bonanova 14 27
2 Les Corts 14 22
3 AECAM 12 21
6 Can Sant Joan 13 19

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell B-2. G 4. Jorn. 18. Classif.
f i n a l
S. P. Sirena-Can St Joan 53-22
Equip Partits Pt.
1 Sferic Terrassa 18 34
2 Sant Pere 17 33
3 AESE 17 30
7 Can Sant Joan 16 23

Cadet Femení. PB 2a Fase. Nivell
B-2. G 4. Jorn. 18. Classif. f inal
Canet-Can Sant Joan
  59-45
Equip Partits Pt.
1 AECAM 13 25
2 CB Llinars 13 22
3 Teià 14 22
8 Can Sant Joan 13 13

LA SALLE MONTCADA

Infanti l  femení. PB 2a Fase.
Nivell C-1. G 3. Jorn. 18. Classif.
f i n a l
La Salle-Lliçà d’Amunt 53-43
Equip Partits Pt.
1 CB Parets 17 31
2 Castellar 18 31
3 Mataró 18 30
6 La Salle 18 27

Infantil masculí. PB 2a Fase.
Nivell C-2. G 1. Jorn. 18. Classif.
f i n a l
Canet-La Salle 49-64
Equip Partits Pt.

1 Grup Barna 18 34
2 CEM Sant Joan 18 33
3 Castellbisbal 18 32
6 La Salle 18 26

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Cadet Femení. Copa Catalunya.
Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Ascó 2 4
2 Castelldefels 2 2
3 Cooperativa 2 2
4 La Salle 2 0

Cadet Masculí. Segona Catala-
na. Final A. Final Catalana
La Salle-Gavà 36-26
GavàLa Salle 35-32

Juvenil. Segona Catalana. Final
A. Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Safa Horta 3 3
2 Sant Martí 4 6
3 Sant Vicenç 4 4
4 La Salle 5 0

FUTBOL

CD MONTCADA

Infantil. Segona Divisió. Grup 22
Classificació final
Equip Partits Pt.

1 CEF Can St Joan28 84
2 CD Montcada 28 65
3 Molletense 28 61
4 Sant Fost 28 57
5 Castellar 27 48

Cadet. Segona Divisió. Grup 17
Classificació final
Equip Partits Pt.
1 Santa Perpètua 30 86
2 Montornès Nord 30 74
3 CD Montcada 30 62
4 CEF Can St Joan30 61
5 La Llagosta 29 57

Juvenil. Segona Divisió. Grup 18.
Classificació final
Equip Partits Pt.
1 CEF Can St Joan24 64
2 Martorelles 24 54
3 Lourdes 23 50
4 Montmeló 24 48
5 CD Montcada 24 47

CEF CAN SANT JOAN

Infantil. Segona Divisió. Grup 22.
Classificació final
(Vegeu classificació CD Montcada)

Cadet. Segona Divisió. Grup 17.
Classificació final
(Vegeu classif. CD Montcada)

Juvenil. Segona Divisió. Grup 18.
Classificació final
(Vegeu classificació CD Montcada)

 >> Actuació de les alumnes més joves de l’entitat

SILVIA DÍAZ

 >>Aitor Martin i Oualid Nassiri amb l’entrenador

JAM

BÀSQUET> Cloenda

Festa final del CB Elvira Cuyàs
Més d’una vintena d’equips de municipis de la província
de Barcelona van participar a la festa de cloenda del
CB Elvira Cuyàs, l’11 de juny. De Montcada, els
convidats van ser el CEB Can Sant Joan i el CEIP El
Viver. Centenars de persones van assistir a la festa. SD

viu l’esp�rt
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Llarg recorregut. Emilio León és un montcadenc natural de
Zamora capital –com a ell li agrada dir– que va arribar al municipi
l’any de la riuada i la nevada. Renfe l’havia destinat a Barcelona
després d’acabar el servei militar a la mateixa companyia
ferroviària. Un company de feina li va proposar fitxar pel CH La
Salle Montcada quan el doctor Josep Casamada n’era el president.
L’handbol ha estat i continua sent la seva gran afició. D’una
manera o una altra sempre ha estat vinculat a aquest esport.
Primer va ser jugador –amb set temporades a Divisió d’Honor–
després es va fer àrbitre –va xiular a la màxima categoria i a
nivell internacional– i ara és membre del comitè de competició
de la Federació Catalana. A través de l’handbol també va conèixer
a Montcada la dona de la seva vida. Als seus 66 anys, li agrada
seguir tots els esdeveniments esportius que pot. Però una altra
de les seves grans passions és l’esport escolar. President-
cofundador del CDEM, també va ser un dels impulsors de diversos
equips femenins a la localitat.

“Els escolars han de poder
conèixer diversos esports”

Els nens podrien

compaginar sense

problemes el fet

de jugar a l’escola

i als clubs

La majoria de

sancions que

posa el comitè de

competició són

per parlar i insultar

l’àrbitre

�

exjugador i exàrbitre d’handbol

SÍLVIA ALQUÉZAR

� Quan va començar a ju-
gar a handbol?
Al col·legi d’orfes de ferroviaris
de Madrid.
� No tenia pares.
Quan jo només tenia vuit mesos
va morir el meu pare, que era
ferroviari. Jo era el petit de sis
germans, la mare havia de tre-
ballar per treure endavant la
família i van decidir que el millor
per a mi seria ingressar en aques-
ta escola. Vaig estar dels 8 als
18 anys. Allà vaig tenir l’opor-
tunitat de practicar
diversos esports i el
que més em va agra-
dar va ser l’handbol.
� Quins records té
d’aquella època?
Bons. Quan érem
juvenils vam quedar
campions d’Espa-
nya de bàsquet.
També recordo que
la primera vegada
que vaig venir a Bar-
celona va ser cami-
nant des de Madrid.
� Caminant?
Sí, va ser quan es va
fer el Congrés Eu-
carístic Internacio-
nal. Vam estar 20
dies en ruta, amb
trajectes molt llargs
de més de 20 quilò-
metres diaris. La
meva afició per caminar es re-
munta a l’escola i ja fa molts anys
que surto a passejar cada dia
amb uns amics.

Emilio LeónEmilio León

� En quins equips ha militat?
Primer vaig estar a l’Atlètico de
Madrid i, mentre feia la mili,
vaig jugar al que ara és l’Ademar
de Lleó. Quan per motius de
feina, sóc maquinista de trens,
em van traslladar a Barcelona,
vaig fitxar per La Salle. Després
vaig estar 3 temporades a l’Ar-
tilene de Sabadell i 4 al Sabadell,
tots dos de Divisió d’Honor.
� Va formar part d’un dels
millors equips de la història
de La Salle.

L’any 63-64 vam
ser campions d’Es-
panya. Van jugar la
final a Madrid.
Van ser uns dies
molt macos de con-
vivència entre els
companys.
�  Però també
va viure els seus
pitjors moments.
Sí, el club va fitxar
dos jugadors de
Granollers que
eren els únics de la
plantilla que cobra-
ven  i això va crear
problemes.  Al fi-
nal va acabar de-
sapareixent. Lla-
vors me’n vaig
anar a Sabadell.
� Per què es va
fer àrbitre?

M’ho van proposar i la idea em
va seduir. Era una altra manera
de seguir vinculat a l’handbol.
Vaig ser col·legiat durant 20 anys!

� I ara és membre del co-
mitè de competició. Són
durs amb les sancions?
Intentem ser justos. Ens donen
més problemes les categories
infantils, cadets i juvenils que les
sèniors. La majoria de sancions
que posem són per parlar.
� A vostè l’han sancionat?
Sí, jo era dels que feien enrenou.
Una vegada em van posar una
sanció de 2 anys per uns inci-
dents greus a un partit però em
van indultar perquè es va morir
el Papa i hi va haver amnistia ge-
neral. Les sancions econòmi-
ques, però, no es treien, eh?
� I paral·lelament a la seva
trajectòria esportiva, sempre
ha treballat per a l’esport es-
colar. Per què?
Per un amant de l’esport com
jo, crec que és molt important
que la canalla en practiqui. Hem
de cuidar el planter, és el futur,
però abans era diferent.
� En quin sentit?
Hi havia més nens i era més fàcil
fer equips. Des del CDEM
fèiem cursets per formar mo-
nitors, entrenadors, àrbitres... El
que em costa d’entendre és que
algunes escoles només potenciïn
un únic esport. Els centres amb
el suport de l’Ajuntament, han
de donar la possibilitat de conèi-
xer tots els esports perquè des-
prés els nens triïn el que més els
agrada.
� Què proposa?
Com que ara hi ha menys nens,
els alumnes podrien fer esport

als seus centres i compaginar-ho
amb el fet de jugar en un club.
La lliga escolar es podria dispu-
tar dijous o divendres per no
interferir en els partits de les

competicions federades que es
fan els caps de setmana. També
estaria bé que alguns jugadors
dels conjunts sèniors poguessin
entrenar els equips de les escoles.




