
de Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixac

Tot i l’increment previst, l’IBI només s’apujarà com a màxim un 5%. Pàgina 3

NÚRIA REGUERO

La revisió del cadastre
revaloritzarà els habitatges
del municipi en un 300%

Jocs d’estiu sobre la història local

Les obres del
TAV s’iniciaran
l’any vinent

P. 4

>>  Pas a nivell del carrer Bogatell

NÚRIA JANÉ
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>>  Troballa d’un molí
del s.III a.c al jaciment
ibèric de Les Maleses  P. 20

>> El gran mestre búlgar
Janev guanya l’Open
d’Escacs 2005 P.26

>> La Fira del caçador
aplega milers de visitants
en la 5a edició P.16

PILAR ABIÁN

Participants al casal d’estiu del CEIP Reixac fent bombolletes de sabó  P. 12

>> Asland reduirà les
emissions de partícules
cobrint el magatzem de
matèries primeres. P.5

>> ‘Mir, ciutat de tots’,
nou logotip municipal P.8

>> Set nens sahrauís
conviuen a l’estiu amb
famílies de Montcada P.13

MERCEDES DURAN

>> El consistori destinarà
130.000 euros per fer
millores a les escoles P.7

Més de 450 nens participen als Casals d’estiu que enguany es fan a tots els barris de Montcada
coordinats entre ells. La història del municipi és l’eix vertebrador de les activitats infantils que
s’estenen durant el mes de juliol. A banda, la ciutat s’aboca amb el cicle cultural Montcada és estiu.

Segons les previsions del Minis-
teri de Foment, durant el primer
semestre del 2006 s’iniciaran les
obres de soterrament del Tren
d’Alta Velocitat (TAV) i de la lí-
nia de França al seu pas per Mont-
cada ja que l’objectiu és que a
mitjan del 2009 la connexió en-
tre Barcelona i França estigui aca-
bada i en funcionament. Men-
trestant continuen a Madrid les
trobades entre representants
ministerials i de l’Ajuntament per
acabar de consensuar totes les
qüestions tècniques del projecte
que es vol donar a conèixer
públicament al setembre.
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ESCACS. OPEN VILA DE MONTCADA

El búlgar Evgenny
Janev obté el triomf
 i el local Marcelo
Panelo és segon

 >> L’argentí Marcelo Panelo i el búlgar Evgenny Janev se saluden després de ser segon i primer respectivament

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

El búlgar Evgenny Janev, amb
7’5 punts, s’ha proclamat
campió de la tretzena edició de
l’Open Internacional d’Escacs
Vila de Montcada, que va aca-
bar el 3 de juliol al pavelló
Miquel Poblet després de nou
dies intensos on han competit
prop de 140 jugadors. En sego-
na posició ha acabat l’argentí
Marcelo Panelo, de la Unió Es-
cacs Montcada, que ha sumat 7
punts. El gran mestre Janev va
aconseguir la victòria a l’última
ronda, on va superar el gran
mestre ucraïnès Viktor Mos-
kalenko, que no va fer un bon
torneig. El tricampió, amb
victòries els anys 2001, 2002 i
2003, es va classificar el dotzè
amb 5’5 punts. Per la seva ban-
da, Panelo va fer taules a la
darrera partida contra el cubà
Omar Almeida, que va ser el
tercer classificat amb 6’5 punts.

L’anàlisi. Per al jugador de
Bulgària, la clau de la seva vic-
tòria final va tenir lloc a la ter-
cera ronda, quan es va imposar
a Panelo tot i tenir perduda la
posició. “És un bon torneig,
m’agrada jugar aquí i crec
que tornaré a competir l’any
vinent”, ha indicat Janev, de 32
anys i afincat a Catalunya des del
2001. Per la seva banda, l’argentí
Marcelo Panelo, de 31 anys, s’ha
mostrat molt satisfet de la se-
gona posició. “Al principi no
m’ho esperava perquè partia
com el número 15 del ràn-
quing, però a les últimes dues
rondes vaig veure que podria
guanyar”, afirma el jugador

sílvia alquézar
pla d’en coll

montcadenc, qui ha lamentat
l’error que va cometre contra
Janev.
Respecte al Grup B, el gua-
nyador ha estat Carlos Ruiz, del
Cerdanyola, amb 7’5 punts
seguit del jugador local Jordi
Blas (6’5 punts). El director del
torneig i president de la UE
Montcada, Jaume Izquierdo, ha
fet una valoració positiva de la
tretzena edició “perquè l’Open
es manté com el cinquè del
circuit català d’estiu gràcies
a l’elevada participació de
jugadors de primera línia”. Pel
que fa als resultats, el directiu està
molt feliç pel gran paper que han
fet els jugadors del club local.
D’altra banda, una àmplia repre-
sentació municipal, encapçalada
per l’alcalde, César Arrizalaga,
va assistir al lliurament de pre-
mis. El batlle i el regidor d’Es-
ports, Juan Parra, ambdós del
PSC, van felicitar la UE Montca-
da pel bon nivell del torneig i
els èxits de la temporada, amb
l’ascens a Divisió d’Honor.  >>Janev, amb el trofeu, amb l’alcalde i els directius Jaume Izquierdo (esquerra) i Reyes Cantero

 >> Carlos Ruiz, guanyador del Grup B, amb Juan Parra, regidor d’Esports

GRUP A

1 Carlos Ruiz 7’5 pt.
2 Marcelo Panelo 7 pt.
3 Omar Almeida 6’5 pt.
4 Marc Narciso 6’5 pt.
5 Alfonso Jerez 6’5 pt.
6 Yuri González 6’5 pt.
7 Arturo Vidarte 6’5 pt.
8 Frank de la Paz 6 pt.
9 José Hernando 6 pt.
10 David Leiva 6 pt.
11 Víctor Vehí 5’5 pt.
12 V. Moskalenko 5’5 pt.
13 Juan Borges 5’5 pt.
14 Milen Vasilev 5’5 pt.
15 S. Barrientos 5’5 pt.
16. J. González 5’5 pt.
17 P. Van Hoolandt 5’5 pt.
18 Albert Gómez 5 pt.
19 Alejandro Ríos 5 pt.
20 F. Méndez 4’5 pt.
21 Enrique Fdez. 4’5 pt.
22 Ivan Aguilar 4’5 pt.
23 Jordi Gardela 4’5 pt.
24 Jonatan Alonso 4’5 pt.
25 E. Romero 4’5 pt.
26 Manuel Amor 4’5 pt.
27 Josep Fortes 4’5 pt.
28 Marc Campos 4’5 pt.
29 Carlos Santos 4’5 pt.
30 Miquel Fabré 4’5 pt.
31 M. Muñoz 4’5 pt.

els resultats
32 Vladimir Zaiats 4’5 pt.
33 Ricardo Pérez 4’5 pt.
34 Juan Molinero 4 pt.
35 Xavier Ávila 4 pt.
36 Joaquín Expósito 4 pt.
37 Santiago Simón 4 pt.
38 Francisco Moreno 4 pt.
39 Xavier Castañer 4 pt.
40 Jesús Carrasco 4 pt.
41 Josep Basas 4 pt.
42 Fernando Sanz 4 pt.
43 T. Asensio 3’5 pt.
44 Juan Vélez 3’5 pt.
45 Andrés Soler 3’5 pt.
46 Antonio Gil 3 pt.
47 Jaume Franch 3 pt.
48 Carlos Severri 3 pt.
49 C. Gutiérrez 3 pt.
50 Jaume Ríos 3 pt.
51 Xavier Colom 2’5 pt.
52 Xavier Torras 2’5 pt.
53 C. de la Fuente 2’5 pt.
54 P. Valarezzo 2’5 pt.
55 Luis Febrero 2’5 pt.
56 Ricardo Brusi 2 pt.
57 Tomàs Rdez. 1’5 pt.
58 José Flores 0 pt.
59 Julio Hernando 0 pt.

GRUP B

1 Carlos Ruiz 7’5 pt.
2 Jordi Blas 6’5 pt.

3 Miquel Mtez. 6 pt.
4 Alvar Sanz 6 pt.
5 Ivan Trabalón 6 pt.
6 Santiago Molero 6 pt.
7 César Collazo 5’5 pt.
8 Manuel Conde 5’5 pt.
9 Colin Potts 5’5 pt.
10 Antonio Martín 5’5 pt.
11 Bru Veciana 5 pt.
12 Carlos Castellví 5 pt.
13 Emilio Mtez. 5 pt.
14 Miguel Murillo 5 pt.
15 Ramon Rubies 4’5 pt.
16 F. Gálvez 4’5 pt.
17 Manuel Rdez. 4’5 pt.
18 Joaquim Giralt 4’5 pt.
19 Josep Veciana 4’5 pt.
20 J. Bernardez 4’5 pt.
21 F. Dalmases 4’5 pt.
22 R. Demestres 4’5 pt.
23 Danilo Felipo 4’5 pt.
24 Joaquim Trafi 4 pt.
25 Joan Rosell 4 pt.
26 Miguel Riera 4 pt.
27 Àlex Catarineu 4 pt.
28 Miquel Gimbert 4 pt.
29 Gerard Rdez. 4 pt.
30 Alejandro Tarzán 4 pt.
31 Javier Buill 4 pt.
32 Albert Ferrandiz 4 pt.
33 Josep Díaz 4 pt.
34 Sergi Olivé 4 pt.
35 Julio Giralt 4 pt.

36 Ismael Molano 4 pt.
37 Héctor Santos 3’5 pt.
38 Pablo Carranza 3’5 pt.
39 Adolfo Ruiz 3’5 pt.
40 Jordi Ibáñez 3’5 pt.
41 Xavier Benet 3’5 pt.
42 Albert Beltrán 3 pt.
43 Francisco Cano 3 pt.
44 Arkaitz Arbulu 3 pt.
45 A. Lozano 3 pt.
46 Frank Mayer 3 pt.
47 Pau Veciana 3 pt.
48 Ricardo Vega 3 pt.
49 Roberto Bermejo 3 pt.
50 Juan Estrada 2’5 pt.
51 Ramon Roca 2’5 pt.
52 J. Montañés 2’5 pt.
53 Manuel García 2’5 pt.
54 Sergio Hdez. 2’5 pt.
55 Silvestre Pérez 2 pt.
56 Enrique Pagán 2 pt.
57 Alejandro Brusi 2 pt.
58 Jordi Andreu 2 pt.
59 F. González 1’5 pt.
60 J. Castellví 1’5 pt.
61 David Veciana 1 pt.
62 Josep Arias 1 pt.
63 Armando Soria 0’5 pt.
64 Joaquim Ciurana 0 pt.
65 Alberto Jiménez 0 pt.
66 Javier Pla 0 pt.
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>> BÀSQUET MASCULÍ. Primera incorporació

El Valentine fitxa l’aler Darío
García, un dels millors de l’EBA

sílvia alquézar
redacció

El Valentine masculí ha fet el
primer fitxatge de cara a la tem-
porada vinent. Es tracta de l’aler
Darío García, que prové del
Vic, equip amb el qual enguany
es va proclamar sotscampió de
la Lliga EBA. El jugador, de 30
anys i d’1’92 metres d’alçada,
està considerat un dels millors
de la categoria en la seva demar-
cació. “El projecte del Mont-
cada m’agrada, és un club
amb prestigi que sempre està
a dalt”, destaca la recent incor-
poració, que ha signat contracte
per una temporada. El tècnic del
Valentine, César Saura, ha avan-
çat que el jugador serà una peça
clau en la plantilla de la pròxima
temporada. L’entrenador l’ha
definit com un bon defensor,
que treballa molt i surt ràpid en
contraatac: “No és el típic aler
anotador, però la seva feina
és vital en un equip”. El Va-
lentine espera tancar en els prò-
xims dies el fitxatge d’un pivot i
un base.

LLUÍS MALDONADO

sílvia alquézar
redacció

L’equip sènior femení de La Sa-
lle Montcada ja té pràcticament
tancada la plantilla de la pròxima
temporada, que jugarà a Primera
Catalana. El conjunt dirigit per
Josep Quirós ha incorporat nou
fitxatges: la portera Aída Már-
quez i les jugadores de camp
Mireia Basqué, Gina Amela,
Tina Janot i les joves montca-
denques Marta Casajoana, Me-
ritxell Masé i Vero Martínez, a
més de les veteranes Adela Ló-
pez i Juani Cámara. De l’última
campanya, segueixen totes les
components a excepció de
Montse Rebollo i Yolanda Her-
nández, que han fitxat per altres
clubs. La Salle espera poder fer
una temporada millor que la
d’enguany i poder mantenir la
categoria sense tants problemes.
“Hem intentat fer un grup
més compensat amb jugado-
res veteranes i joves”, explica
el tècnic, que té com a objectiu
promoure la pràctica de l’hand-
bol entre la població femenina.

>> HANDBOL FEMENÍ

La Salle compta
amb nou noves

jugadores

 >> El tècnic César Saura, l’aler Darío García al centre amb la samarreta del Valentine, i el president Pere Oliva

Sopar anual. El CB Mont-
cada va tancar la temporada 04-
05 amb un sopar en un restau-
rant de la localitat que va aplegar
250 persones. En el torn de par-
laments, el president, Pere Oli-
va, va fer un balanç positiu de
la campanya i va agrair a
l’Ajuntament i a l’espònsor –la
fàbrica de pintures i vernissos

Valentine– el seu suport: “Sense
ells, el CB Montcada no exis-
tiria”. Per la seva banda, els
representants municipals i de
l’empresa local van coincidir a
destacar la bona feina de l’enti-
tat. Per al responsable de màr-
queting de Valentine, Fernando
Mendillac, “és una gran satis-
facció ajudar el club de bàs-

quet ”. L’alcalde, el socialista
César Arrizabalaga, va animar el
CB Montcada a seguir treballant
en la mateixa línia i va tenir unes
paraules per al base del primer
equip Maiol Cisteró, que aban-
dona la pràctica del bàsquet.
“M’ha fet gaudir d’unes
grans tardes de bàsquet al
pavelló”, va indicar el batlle.

El Grundig Mobile ja coneix
els rivals de la pròxima lliga

>> FUTBOL SALA. Nova temporada

sílvia alquézar
redacció

El Grundig Mobile ja coneix els
rivals amb què s’haurà d’en-
frontar la lliga 05-06. El conjunt
local ha quedat enquadrat una
nova temporada al Grup B de
la Divisió de Plata. L’equip que
dirigeix Marcello Magalhaes
jugarà contra set clubs catalans
–Barça, Manresa, Gavà, Cor-
bera, Santa Coloma, Canet i
Sícoris– els valencians Maristes
i València, els balears Manacor i
Gasifred, els aragonesos Pinse-
que i Casp, el Perfiles Sintal de
Navarra i l’Andorra. El Grundig

NÚRIA REGUERO

 >> Raúl Serrano, amb la pilota, ha fitxat pel Marfil Santa Coloma, al mateix grup de la Divisió de Plata

núria reguero
pla d’en coll

L’equip Montcada Cultura ha
passat a la fase local de la prime-
ra edició de la Copa MoviStar
de les Cultures, un torneig de
futbol sala que pretén impulsar
la unió entre persones de dife-
rents cultures i nacionalitats sota
les consignes del respecte i la soli-
daritat. El conjunt local va ser
l’únic representant montcadenc
a la fase prèvia del campionat,
disputada els dies 18 i 19 de juny
al pavelló Miquel Poblet. Hi van
competir 32 equips, dels quals
16 han passat a la ronda següent,
que també es jugarà a Montcada
els dies 17 i 18 de setembre. A
més de Montcada, hi ha altres
seus estatals com Madrid, Sevi-

>> FUTBOL SALA. Copa MoviStar de les Cultures

L’equip Montcada
Cultura passa de ronda

lla, València, Màlaga, Saragossa
i Múrcia. En total, hi participen
més de 2.200 jugadors.
Montcada Cultura es va impo-
sar al seu rival de la fase prèvia
per un contundent 13-0. L’equip
està format per joves montca-
dencs entre 18 i 24 anys, en-
trenats per Javier Vázquez, qui
ha lloat la iniciativa de MoviStar,
que rep el suport de la Lliga Na-
cional de Futbol Sala i de la Fe-
deració Espanyola de Municipis
i Províncies. “Ens faria molta
il.lusió arribar a la fase final”,
ha manifestat l’entrenador. La
fase final es disputarà el 5 i 6 de
novembre a Las Rozas, Madrid.
Als equips que passin a la final,
l’organització els proporcionarà
el transport i l’allotjament.

 >> L’equip Montcada Cultura ha passat a la ronda següent

Mobile debutarà a la lliga el 10
de setembre a la pista del Sícoris
de Lleida, mentre que el primer
matx al pavelló Miquel Poblet
serà set dies després contra el
Corbera.
D’altra banda, la Lliga Nacio-
nal de Futbol Sala (LNFS) ha
aprovat un seguit de canvis en
el reglament dels playoff d’as-
cens de la pròxima competició.
LNFS ha decidit suprimir el gol
d’or a la pròrroga, que a partir
d’ara serà de cinc minuts i, si no
es mou el marcador, després es
llançaran penals. A l’última
eliminatòria, al millor de cinc

partits, es modifica l’ordre de
jugar els enfrontaments: els dos
primers es disputaran al terreny
de joc del club amb el factor
pista a favor, els dos segons al
pavelló del rival i l’últim nova-
ment al primer escenari. Entre
el quart i cinquè matx hi haurà
set dies de descans.
Pel que fa a la plantilla, les úni-
ques novetats són la marxa de
tres homes: Raúl Serrano ha fit-
xat pel Santa Coloma, mentre
que Xavi Oliveras i Mariano han
arribat a un acord amb el Gavà.
Han renovat José Rodríguez,
Ivan Font i Rafa Bufill.
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El CD Montcada ja té enllestida
la plantilla de la pròxima tem-
porada amb la incorporació de
dos joves jugadors de la banda
esquerra: el lateral Joël Ruiz, de
la Gramenet B, i l’interior Raúl
Romero, provinent del Blanes.
Ambdós fitxatges se sumen als
set anteriors i completen un
conjunt “més compensat que
el de la lliga passada”, afirma
l’entrenador, Toni Carrillo. Res-
pecte a les últimes incorpora-
cions, el tècnic ha definit Ruiz
com un jugador amb projecció
–només té 22 anys– i ràpid. De
Moreno, l’entrenador ha dit que
és un home polivalent i fort. Tot
i la seva joventut –té 25 anys–
l’interior ja està consagrat futbo-
lísticament perquè ha militat en
equips importants com el Blanes
–amb qui enguany ha pujat a Pri-
mera Catalana– l’Horta i el Ri-
pollet, amb el qual ha militat di-
verses campanyes a Primera Ca-
talana.

Els rivals. El CD Montcada
ha quedat enquadrat novament
en el Grup Primer de Preferent.
L’equip local es tornarà a veure
les cares amb clubs com el Vic i
l’Escala que, juntament amb el
Montcada, són favorits en la
lluita per l’ascens. Entre les nove-
tats més destacades d’enguany,

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada contracta el lateral
Joël Ruiz i l’interior Raúl Romero

sílvia alquézar
redacció

L’excel .lent temporada dels
joves ciclistes Aleix Fàbregas,
Eloi Tarifa i Pep Murlà –al CC
Montcada-Saunier Duval– s’ha
vist recompensada amb la par-
ticipació al Campionat d’Es-
panya en carretera sot-23, dis-
putat a Cieza (Múrcia) el 25 de
juny. Els tres, corredors de pri-
mer any a la categoria, no van
poder acabar la prova de 158
quilòmetres. “No és un fracàs,
tot al contrari, són molt joves
i per a ells ja és un premi el
sol fet d’haver estat seleccio-
nats”, explica el director tècnic
del club montcadenc, Josep Ma-
ria Tàpies, qui ha lloat els cor-
redors més joves de l’entitat.
Precisament Tarifa i Fàbregas
han participat recentment en qua-
litat de cedits amb l’equip Caja-
rural, de Primera Divisió, amb
qui han corregut la Volta a Segò-
via. D’altra banda, el mallorquí
Pep Murlà va guanyar la tercera
etapa de la cursa dels tres dies

>> CICLISME. Campionat d’Espanya en carretera

Tres ciclistes del CC Montcada
a la selecció catalana sot-23

SÍLVIA ALQUÉZAR

sílvia alquézar
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La UE Sant Joan Atlètic ha
tancat la plantilla de la pròxima
temporada amb un objectiu clar:
millorar la classificació de l’últi-
ma lliga on va acabar en tercer
lloc a tan sols un punt de la pro-
moció d’ascens. Per assolir l’as-
cens, el club ha reforçat l’equip
amb la incorporació de vuit
jugadors experimentats i de
nivell: els davanters Dani Bue-
no i Marc Moncada, el central
Curro, el lateral esquerre Ivan
Laguna, l’interior esquerre Cris-
tian –tots cinc procedents del
Palau, que enguany ha pujat a
Primera Regional– el porter
Ivan Abad, del Ripollet, i els ju-
venils de l’EF Can Sant Joan

>> FUTBOL. Segona Regional

>> CICLOTURISME. Quebrantahuesos

José Ortín arriba al
segon lloc en veterans

 >>El mític Bahamontes va lliurar el trofeu de guanyador a Ortín el 2002

sílvia alquézar
redacció

El montcadenc José Ortín, de
59 anys, ha acabat a la segona
posició en la seva categoria de
veterans a la Quebrantahuesos
2005, disputada el 18 de juny.
El ciclista va quedar el 180 de la
general, d’un total de 5.643 ar-
ribats. El corredor local, al club
de Ripollet, va invertir un temps

de 6 hores, 32 minuts i 1 segon
per completar els 205 quilòme-
tres de la prova reina del calen-
dari cicloturista, amb sortida i
arribada a Sabiñánigo (Osca). La
cursa inclou l’ascensió als quatre
ports de muntanya més emble-
màtics dels Pirineus: Somport,
Portalet, Hoz i Marie Blanque.
“Vaig patir molt al Portalet”,
ha comentat Ortín.

ORGANITZACIÓ
 >>  Aleix Fàbregas

de Son Cervera (Mallorca) i
Oriol Colomé es va imposar al
Primer Gran Premi Sant Joan,
disputat el 25 de juny a Perefort
(Tarragona). També el dia 25, el
CC Montcada va córrer a la
Pobla de Mafumet, a Tarragona.
El millor local va ser Carlos
Lapuerta, que va entrar el cinquè.
Antoni Ballmont va quedar el
desè i Ibon Zugasti el dotzè. Per
equips, el conjunt montcadenc
va acabar en tercera posició. A
més, el filial del Saunier Duval
també va participar entre el 24 i
el 26 de juny a la Volta al Lla-
gostí, on va ser novè per equips.

A la classificació general, Ismael
Ventura va acabar el 22, Cristian
Ruiz el 31, Pedro Ramírez el 38
i Ivan Morán el 59.

El Sant Joan tanca una
plantilla feta per pujar

tres dates

El CD Montcada ja té apun-
tades tres dates importants al
seu calendari. El 16 d’agost,
la nova plantilla s’incorpora al
treball per preparar la prò-
xima lliga, que començarà el
18 de setembre, tot i que en-
cara es desconeix el primer
rival del conjunt montcadenc.
Abans, el dia 4, el club local
presentarà oficialment la nova
plantilla, formada per 20 ju-
gadors –9 dels quals lluiran
l’equipació verd-i-blanca per
primera vegada– davant de
l’afició montcadenca. L’equip
que dirigeix Toni Carrillo
jugarà un partit amistós con-
tra el Caprabo, també a la
categoria de Preferent Regio-
nal. SA

el grup inclou el Bellavista Milán
de Granollers i el Sants, dues
entitats que s’han reforçat bas-
tant i poden afegir-se a la llista
de candidats a pujar a Primera
Catalana. Per a l’entrenador
montcadenc, la lliga 05-06 serà
més competitiva i igualada que
l’anterior perquè no hi haurà tan-
ta diferència entre els rivals. “Ja
no hi serà el Blanes, que era
un equip d’una altra galàxia.
En la pròxima competició,
qualsevol conjunt podrà gua-
nyar qualsevol”, opina Carri-
llo. En el moment de tancar
aquesta edició, el Grup Primer
de Preferent Regional encara
resta pendent de la incorporació
d’un equip i del sorteig de ca-
lendari de partits.

 >> D’esquerra a dreta i de dalt a baix: López, Zapata, Bueno, Abad, Curro,

Laguna, Cristian i Marc

SANT JOAN

Blaugrana Juan Antonio López
(interior dret) i Javier Zapata
(migcampista). El segon entre-
nador és Carlos Estal, que prové
del Mercantil. En el capítol de
baixes, abandonen la disciplina
del club els porters Ávila i Díaz,
els migcampistes Pérez, Vega i
Claudio Pérez, i els davanters
Avilés, Cristian i Segovia. “Hi
ha molta il.lusió per pujar de
categoria. Hem fet un con-
junt més competitiu, refor-
çant sobretot les bandes”,
explica l’entrenador Rafa Gon-
zález, qui comenta que han
quedat enquadrats en un grup
amb moltes novetats, on desta-
caran el Cardedeu i les Franque-
ses. El Sant Joan començarà a
entrenar el 16 d’agost.

 >> El CD Montcada començarà a entrenar el 16 d’agost

 >>  El mallorquí Pep Murlà

 >>  Eloi Tarifa

FOTOS: CC MONTCADA
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L’equip sincronitzat femení del
Lee Young guanya el bronze

>> TAEKWONDO. Campionat d’Europa de tècnica i pumse

FOTOS: LEE YOUNG

sílvia alquézar
redacció

L’equip sincronitzat femení del
Club Lee Young Montcada va
guanyar la medalla de bronze a
l’Europeu de taekwondo en
tècnica i pumse, disputat del 18
al 20 de juny a Turku (Finlàndia).
Yolanda Fidalgo, Montserrat
Sánchez i Vanesa León van tenir
opcions de millorar aquesta
classificació fins al final, però tan
sols unes poques centèsimes les
van allunyar dels dos primers
llocs. Pel que fa al conjunt mas-
culí, el Lee Young va acabar al
sisè lloc després de cometre una
greu errada en la sortida que va
suposar la seva eliminació abans
del previst. Per quintets, el con-
junt local va ser quart. En indi-
vidual, la júnior Vanesa León i
la sènior Montserrat Sánchez es
van haver de conformar amb
la quarta posició a poca distàn-
cia dels metalls, en una compe-
tició molt igualada i de gran
nivell. Els taekwondistes locals
van competir amb la selecció es-
panyola, entrenada pel director
del Lee Young, José Santiago.

Carles Cera es
retira a l’estatal

dels 10.000

>> ATLETISME

sílvia alquézar
redacció

El corredor Carles Cera, de la
Joventut Atlètica Montcada, es
va haver de retirar al Campionat
d’Espanya promesa dels 10.000
metres en pista a l’aire lliure, dis-
putat a Xixon (Astúries) el passat
25 de juny. L’atleta de Can Cuiàs
no va tenir un bon dia, malgrat
ostentar la tercera millor marca
de la temporada a nivell estatal
en la distància. Va aguantar bé
els primers quilòmetres, però a
mesura que avançava la cursa va
veure com les forces li flaque-
javen. “Les cames no em van
respondre, no sé què em va
passar, tot i que al principi
vaig sortir bé”, ha comentat el
corredor montcadenc, decebut
per l’abandonament. L’atleta es-
tava il.lusionat amb la possibilitat
de pujar al podi i poder partici-
par a l’Europeu, que tindrà lloc
a Alemanya en els propers dies.
A partir d’ara i pel que resta de
la temporada d’estiu, el seu
objectiu és millorar la seva marca
personal en la prova dels 1.500
metres llisos, on recentment s’ha
proclamat sotscampió de Cata-
lunya.

 >> La selecció espanyola que va competir a Finlàndia, amb nombrosos components del Lee Young

Plata al Trofeu de la
Generalitat en combat
Mercedes Amaya, del Lee Young
Montcada, ha guanyat la medalla
d’or al Trofeu de la Generalitat de
Catalunya en la categoria de pes
gall, disputat el 3 de juliol a Barcelo-
na. També hi va competir  el local
Nordin Mai Buhia al pes minimosca,
però va quedar eliminat als vuitens
de final. A la foto, Mai, Amaya i José
Santiago. SA
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>> FUTBOL. Presentació oficial

L’Escola de Futbol Montcada
pretén ser un referent de formació

“Volem que el futbol
montcadenc tingui la
consideració que es me-
reix, que els infants
aprenguin a jugar a
Montcada i Reixac i no
marxin fora”. Així es va
expressar el president de la
nova Escola de Futbol
Montcada, José Her-
nández, en la presentació
de la fusió dels planters del
CEF Can Sant Joan Blau-
grana i el CD Montcada,
el 22 de juny. La junta de
l’escola l’encapçala Hernán-
dez i el vicepresident pri-
mer serà Antonio Alcalá,
president del CD Mont-
cada. La resta d’integrants
són persones vinculades a
les juntes actuals de les dues
entitats futbolístiques.

silvia díaz
montcada

SILVIA DÍAZ

 >> L’alcalde, el regidor d’Esports i  els directius de la nova escola de futbol

La nova entitat formarà 18 equips i, de moment, ja s’han inscrit unes 80 persones

Més equips. L’escola
vol formar 18 equips: 12
de futbol masculí de les
categories prebenjamí,
benjamí, aleví, infantil, ca-
det i juvenil; dos equips
femenins, un juvenil i un
altre de noies més joves; i
quatre equips de futbol
sala, de les categories ale-
ví, infantil, cadet i juvenil.
Els jugadors més petits,
fins a alevins, jugaran al
camp de Can Sant Joan.

Els infantils, cadets i juve-
nils ho faran al camp de la
Font Freda. El futbol sala
entrenarà i jugarà al pave-
lló Miquel Poblet i a la pis-
ta coberta. L’equipació
serà vermella.

Projectes. El president
de l’IME i regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC),
va lloar l’esforç d’unificar
els dos planters. L’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC),

va avançar que “la prime-
ra pedra de l’estadi de
La Ferreria es col.loca-
rà al setembre”. Arriza-
balaga va explicar altres
dos objectius: la col.lo-
cació de gespa artificial al
camp del barri de Can
Sant Joan i la construcció
de dues pistes de futbol 7,
també amb gespa artifici-
al, a l’actual camp de fut-
bol ubicat al polígon de la
Ferreria.

renovació tècnica

El coordinador general
de l’Escola de Futbol se-
rà el montcadenc José
Manuel Arjona (foto), de
24 anys, vinculat al futbol
local –juga a l’UE Sant
Joan Atlètic– i a l’esport
escolar des de fa molts
anys. Fins ara, Arjona era
un dels monitors de les
activitats esportives del
CEIP El Turó. El coordi-
nador va destacar a la
presentació que “tots
els nens tenen dret a
practicar el futbol i s’es-
tablirà una normativa
perquè cada infant jugui
un mínim de minuts per
temporada”.L’entitat s’ha
creat per acollir a tots els
nens que volen aprendre
i jugar a futbol i per això
“cada categoria tindrà
dos nivells, A i B, el pri-
mer serà competitiu i
l’altre tindrà un caràcter
més formatiu”, va afegir
Arjona. Des de l’escola
es farà un seguiment de
cada jugador i se’ls in-
culcarà, sobretot, els va-
lors de l’amistat, el joc en

JOSÉ MANUEL ARJONA,
NOU COORDINADOR TÈCNIC

SILVIA DÍAZ

montcada és estiu
3x3 AL CARRER> Bàsquet i futbol

Més equips que l’any passat
84 infants i joves, dividits en 21 equips, van disputar el
3x3 de bàsquet al carrer que es va organitzar el 22 de
juny a la plaça del Bosc, a Can Sant Joan. Durant tota la
tarda es van disputar dos partits de forma simultània
en dues cistelles mòbils. Pel que fa a la Diada de futbol
al carrer que es va celebrar el 28 de juny a Can Cuiàs,
va reunir més de 60 participants, dividits en 16 equips,
de totes les categories. Durant tota la tarda es van dis-
putar dos partits simultanis. SD

TIR AMB ARC> Montcada Centre

Tir amb arc en tres dimensions
Dues-centes persones van participar a la Diada de tir
amb arc, organitzada per l’IME amb la col.laboració del
Club de tir amb arc Can Piqué, que es va celebrar el 30
de juny a la plaça de l’Església. SD

SILVIA DÍAZ

Diversió i aprenentatge diari
225 infants participen en el casal esportiu d’estiu de
l’IME, que s’allargarà fins al 22 de juliol. El casal inclou
esports com la natació, el bàsquet, l’handbol, el futbol
sala, la gimnàstica i el tir amb arc. Divuit monitors
s’encarreguen de perfeccionar l’estil dels participants i,
sobretot, que gaudeixin amb el joc. SD

CASALS ESPORTIUS> Zona Centre

 >> La natació és una de les activitats favorites dels infants

SILVIA DÍAZ

 >> A dalt, 3x3 de bàsquet a Can Sant Joan. A baix, 3x3 de futbol

SILVIA DÍAZ

Nova edició del curs de taitxi
Una quinzena de persones participa en el curs d’iniciació al
taitxi. L’objectiu és donar nocions d’equilibri físic i mental
i aconseguir relaxació i benestar. Les classes es fan quatre
dies a la setmana. SD

CURSOS> Montcada Centre

Conveni de col·laboració amb Unicef
L’alcalde de Montcada, César Arrizabalaga (PSC), i Nie-
ves Prieto, d’Unicef, van signar el 21 de juny l’acord a
través del qual la recaptació de la quota d’algunes activitats
esportives d’estiu –que han passat de ser gratuïtes a costar
un euro per inscrit– es destinarà completament al progra-
ma Deporte para el Desarrollo. El 5% de la inscripció als
casals d’estiu, els cursos de taitxi i country i la lliga de futbol
sala també es lliurarà a Unicef. A l’acte hi van assistir el
regidor d’Esports, Juan Parra (PSC), i el president de
l’Àrea Social, Carles Guijarro (PSC). SD

COOPERACIÓ> Nou acord

 >> Alcalde i Prieto amb els presidents de l’IME i l’Àrea Social

SÍLVIA ALQUÉZAR

La cloenda, el 22 de juliol
La plaça Lluís Companys acollirà un any més la cloenda
de les activitats esportives del programa Montcada és
estiu, que enguany torna a presentar el “túnel del vent”
com a activitat més destacada. Però abans de la festa de
clausura hi ha altres cites esportives: Mulla’t per l’esclerosi
múltiple (10 de juliol), play-off de la lliga de futbol sala
(de l’11 al 14), 3x3 de bàsquet (dia 12), VII edició del
campionat de natació Vila de Montcada (dia 15) i Marxa
en Bici Cursa Lenta (dia 19). SD

FESTA FINAL> Plaça Lluís Companys

HANDBOL> Montcada Centre

Una trentena de participants
La Diada d’handbol que es va celebrar el 5 de juliol a la
plaça de l’Església va comptar amb una desena d’equips
de les categories de prebenjamí fins a cadet. SD

equip i la disciplina en els
entrenaments, a la ma-
teixa vegada que es po-
tenciarà que els infants
gaudeixin i s’ho passin
bé en l’aprenentatge. A
nivell competitiu, l’Escola
de Futbol intentarà que
els primers equips de
cada categoria juguin al
nivell més alt possible.
Segons Arjona, “volem
que el juvenil A jugui en
preferent”. A banda del
coordinador general, cada
categoria disposarà d’un
responsable d’organitza-
ció. La majoria dels entre-
nadors de l’Escola de
Futbol són tècnics que ja
han entrenat equips del
planter del CD Montcada i
el CEF Can Sant Joan. SD

SILVIA DÍAZ

 >> La diada de tir amb arc va acollir força públic

 >> Els partits van ser molt emocionants
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 >> Els infantils han guanyat tots els partits de lliga
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actualitatdels clubs

FUTBOL> Torneig final

800 persones participen
al trofeu final de temporada
Centenars de montcadencs van participar a la festa de
cloenda de la temporada del CD Montcada, que va tenir
lloc el 18 i 19 de juny al camp de la Font Freda. Tots els
equips de la base del club van disputar un triangular en
dues jornades que tenien un objectiu festiu i formatiu.
Molts col.legis de Montcada i Reixac i escoles de futbol
van participar a l’acte. Aquest ha estat el darrer trofeu
Vila de Montcada que organitza el CD Montcada. El
planter formarà part la propera temporada de la nova
Escola de Futbol Montcada. SD

 >> Els prebenjamins contra el Fontetes cerdanyolenc

SILVIA DÍAZ

FUTBOL SALA> Copa Federació

El petits, campions a Santa Coloma
L’equip prebenjamí del CFS Montcada-Vitelcom es va
classificar primer de la seva categoria al torneig Ferran
de Segarra que es va disputar a Santa Coloma de
Gramenet a final de juny. Al campionat hi van participar
els equips de base del club local. Els prebenjamins van
rebre el seu trofeu de mans de l’alcalde de la ciutat,
Bartomeu Muñoz, i de Javi Rodríguez, jugador del Pla-
yas de Castellón, escollit segon millor jugador del món
de l’any 2004 pel web Futsal Planet. SD

 >> Els prebenjamins aixequen la Copa amb les autoritats

CFS MONTCADA-VITELCOM

FUTBOL SALA> Torneig

Bon paper dels amfitrions
Els conjunts cadet i juvenil van guanyar el seu respectiu
triangular en el torneig “Vila de Montcada” de futbol
sala que es va celebrar el 18 de juny. El cadet va obtenir
la primera posició davant del Parets i el Miró Martorell.
El juvenil va quedar primer per davant de l’Olesa i el
Mollet. L’equip infantil del CD Montcada va ser segon
del seu grup, mentre que el Martorell va ser primer  i el
Mollet, tercer. SD

 >> L’equip juvenil en el partit contra el Mollet

SILVIA DÍAZ

FUTBOL> Festa fi de temporada

Homenatge a tots els jugadors
El CEF Can Sant Joan va celebrar la cloenda de la tem-
porada amb un dinar al CEIP El Viver el 18 de juny, al
que van assistir 200 persones. Els 110 jugadors de l’escola
van tenir un trofeu i els jugadors juvenils que deixen l’entitat
aquest any van rebre un altre obsequi com a record dels
anys que han jugat al club blaugrana. Els entrenadors i
membres de la junta també van rebre un obsequi. L’acte
va comptar amb la presència d’una àmplia representació
municipal, encapçalada per l’alcalde, César Arrizabalga,
i el regidor d’Esports, Juan Parra (PSC). Pel que fa als
resultats del III Memorial Francisco Baena, els guanyadors
dels triangulars van ser els equips següents : CEU Ciutat
Meridiana (prebenjamí), CD Montcada (benjamí), CEF
Can Sant Joan (aleví), CF Badalona (infantil), CD
Montcada (cadets), CEF Can Sant Joan (femení). SD

 >> Alguns dels juvenils han deixat aquest any l’escola

SILVIA DÍAZ

Pòdium per a les gimnastes locals
Catorze integrants del Club Gimnàstic La Unió van
participar l’11 de juny en el Trofeu Primavera que es va
celebrar a Sabadell. En categoria prebenjamí, Natalia
Riera va aconseguir la quarta posició. En benjamí,
Andrea Cerdán va ser primera, Laura Riera, segona i
Enar Cuéllar, quarta. En aleví, Andrea Mayor va obtenir
el tercer lloc. En categoria infantil, Cristina Pozo va
assolir la primera posició i Elena Bea, la segona. A
Sabadell també hi van participar Astrid Oviedo, Patrícia
Jané, Claudia Vila, Ana Peña, María Acosta, Sandra
Maestre i Judit Sanz. Amb aquest trofeu, el club local
ha tancat la temporada de competicions. D’altra ban-
da, La Unió ha obert el període d’inscripció per a la
propera temporada. Els interessats s’han d’adreçar a
La Unió de Mas Rampinyo (avinguda de Catalunya,
16, 935 644 050). SD

GIMNÀSTICA> Trofeu

FUTBOL SALA> Nous fitxatges

Dos alevins del Vitel, amb el Barça
Xavier Costa i Francesc Escoto, de l’aleví B del CFS
Montcada-Vitelcom, formaran part del FC Barcelona
de futbol sala la propera temporada. Els tècnics del
Barça van descobrir Xavier Costa, davanter, mentre
disputava partits amb el Vitel i van citar-lo per fer les
proves d’accés. Costa jugarà l’any que ve amb l’equip
infantil. És el segon cop que un club s’interessa per
Francesc Escoto, porter. El Vitel el va fitxar quan jugava
a l’Arenys de Munt. Posteriorment, tècnics del Barça es
van posar en contacte amb el coordinador de la base
del Vitel, qui va comunicar als pares d’Escoto l’interès
del Barça pel nen, que l’any que ve jugarà a l’aleví A. SD

Una montcadenca, campiona de
Catalunya amb l’Espanyol
La montcadenca Sandra de la Cruz, de 13 anys, ha
guanyat aquest any la Lliga Femenina i la Copa de
Catalunya de futbol 7 amb el RCE Espanyol Femení
E, club en el que juga de central des de fa dues
temporades. La Copa la va disputar davant el FC Bar-
celona. La jove va començar a jugar a futbol amb nois
als 6 anys amb l’equip del seu barri, el CEF Can Sant
Joan Blaugrana. Quatre anys després, els tècnics de
l’Espanyol la van veure jugar i li van oferir la possibilitat
de formar part de l’entitat blanc-i-blava. De la Cruz va
ser preseleccionada l’any passat per formar part de la
selecció catalana. SD

FUTBOL> Campiona local

 >> Sandra de la Cruz (dreta) amb els trofeus obtinguts

RCE ESPANYOL

Primera temporada al Barça
El montcadenc Carlos Díaz, de 15 anys, ha jugat aquesta
temporada com a lateral a la secció d’handbol del FC
Barcelona. El jove, que actualment és cadet, va començar
a jugar handbol als 5 anys amb el CH La Salle Montcada.
Fa un any, tècnics del Barça el van veure jugar i li van
proposar formar part del club blaugrana, incorporant-
se aquest primer any al cadet B. L’equip, que juga a
Primera Catalana, ha quedat a la meitat de la taula aquest
any. La propera temporada, Díaz jugarà amb el cadet
A. SD

HANDBOL> Fitxatge

 >>Carlos Díaz (esquerra) amb un company del Barça

FC BARCELONA

 >>Costa i Escoto (porter), amb els entrenadors de l’aleví B

JOSEP COSTA
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“La roba diu molt de
la gent que la porta”

NÚRIA REGUERO

La confecció

d’abans

s’adreçava a un

sector minoritari,

per això la modista

estava molt

sol·licitada

La ideologia i el

sistema social es

reflecteixen en la

forma de vestir

�

modista

Mari Luz SánchezMari Luz Sánchez

� Vostè ha cosit per a diver-
ses entitats montcadenques.
Com va començar aquest
vincle?
Desfilo a la rua de Carnaval des
que es van formar les primeres
comparses i des de llavors con-
fecciono algunes disfresses, en-
tre les quals, les dels regidors i
l’alcalde. També m’encarrego de
vestir els patges de la Cavalcada
dels Reis Mags des de fa quatre
anys. Ara acabo
d’enllestir uns vestits
per a l’acadèmia de
l’Eva Nieto.
�Així doncs, se-
gur que hi ha ha-
gut alguna com-
parsa guanyadora
de la rua amb ves-
tits fets per vostè.
Sí, vaig cosir els de
la reina del Carna-
val i els de la com-
parsa de l’Eva Nie-
to, on participo.
Aquest any anàvem
disfressats de Mar i
hem guanyat diver-
sos premis com el
de l’Ajuntament de
Barcelona o el de
Calella de Pala-
frugell. També hem
participat a la rua d’Águilas
(Múrcia).
�Vostè és d’aquelles perso-
nes a qui la inspiració arriba
treballant?
Exacte. En funció del tema
proposat vaig ideant models i
sobre la marxa els vaig modi-

ficant. Conforme vaig fent, se
m’acudeixen més coses per anar
recreant. Amb el que més gau-
deixo és cosint fantasies, perquè
faig volar la imaginació. Per
exemple, la comparsa d’enguany
representava l’aigua brava del
mar i volia transmetre la sensació
de moviment.
�Els premis atorgats de-
mostren que ho va aconse-
guir. Vostè també ha vestit

els gegants de
Montcada.
Va ser un repte
molt bonic cosir la
roba per uns per-
sonatges tant alts.
Em vaig informar
de les vestimentes
que es duien a l’è-
poca i, sobre el que
vaig treure dels lli-
bres, em vaig po-
sar mans a l’obra.
�Considera que
la costura  a casa
s’està perdent?
Sí, és una pena. A
banda que les do-
nes joves no saben
cosir, la confecció
en general ha anat
caient en picat per-
què les grans cases

que hi havia a Catalunya, país
amb gran fama tèxtil, s’han
traslladat a fora i la roba que
portem és importada de països
amb la mà d’obra molt més
barata com el Marroc, Tailàndia
o Portugal. Però no crec que les
modistes desapareguin, tot i que

ha influït molt el fet que ara es
fabriquin talles més grans.
�És a dir que abans les per-
sones grasses es feien molt
la roba a mida.
Sí, però ara les noies joves gras-
ses ja poden anar a la moda.
Abans la roba que s’havien de
comprar era de senyora. La con-
fecció s’adreçava a un sector
minoritari i, per això, la modista
estava molt sol.licitada.
�Obessitat i anorèxia són
conceptes íntimament lligats
al de la moda.
Hi va haver una època que es
potenciaven les talles 34 i 36, de
manera que s’excloïa la majoria
de les consumidores i molta
gent jove ha tingut problemes
de salut per això. Sortosament
ara, la tendència ha canviat i cada
cop hi ha més botigues de moda
jove i actual amb talles grans.
�Un altre dels canvis l’han
protagonitzat els homes, ara
van molt més a la moda.
Em sembla magnífic. Els po-
bres estaven desfasats i ara po-
den dur una línia moderna i
nova, poden escollir entre
dissenys més divertits i moderns.
Ha estat un gran canvi i s’han
adaptat bé.
�Però un bon vestit no és
suficient.
Sempre s’ha dit que cal un bon
calçat i un bon pentinat. Per
aconseguir un bon canvi d’imat-
ge són necessaris aquests tres
elements.
�És molt important la for-
ma de vestir?

Crec que abans se li donava
més importància, ara hi ha
molta més llibertat i unes línies
més desenfadades. De totes
formes, la roba sempre ha dit
molt de la gent que la porta.
La ideologia, el sistema social

Entre betes i fils. La modista Mari Luz Sánchez gaudeix
de viure del que més li agrada: crear sobre tela. Enamorada
del calçat, les seves mans són les encarregades de fer lluir el
cos amb la roba, una feina a què es dedica des dels 13 anys.
Al llarg de tant temps en la confecció, aquesta montcadenca
de naixement ha viscut la caiguda en picat del sector tèxtil
però creu fermament que la figura de la modista no
desapareixerà perquè sempre hi ha algú que prefereix fer-
se un vestit a mida per a ocasions especials. Mari Luz afirma
que la moda és un art ja que per idear un vestit cal imaginació
i traça a les mans. A més, considera que és un art útil. Ella
no es cansa de plasmar idees en trossos de roba i encara es
deixa sorprendre pel canvi espectacular que pot fer la imatge
d’una persona modificant-li l’estil. De fet, són molts els
montcadencs que han lluït les seves creacions: vestits de la
rua de Carnaval, els gegants de Montcada i els patges dels
Reis Mags han passat pel seu taller i les seves mans.

i, com no, la personalitat  es
reflecteixen en la forma de ves-
tir.
�Quina és la clau d’una
bona peça de roba?
El tall. Una peça senzilla llueix
si està ben tallada, és la base.




