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FUTBOL. GRUP PRIMER DE PREFERENTEl CD Montcada renta la imatgeamb una gran segona volta
L’equip ha acabat al sisè lloc després d’un inici de lliga irregular marcat per les lesions d’homes claus

CD MONTCADA

El CD Montcada ha acabat la
lliga de Preferent a la sisena
posició del Grup Primer, grà-
cies a l’espectacular segona volta
en què l’equip de Toni Carri-
llo només ha perdut 4 dels 17
partits. Malgrat tot, l’equip no
es va poder acomiadar de la tem-
porada amb un triomf, ja que
va perdre l’últim matx a casa
contra el Sants per 0-1. La der-
rota posa fi a una ratxa de set
jornades consecutives sense
perdre que l’han permès millo-
rar els resultats de la primera
fase del campionat on, fins i tot,
va veure de prop el fantasma del
descens. El començament de
temporada va ser complicat
amb nombroses lesions d’homes
importants en l’esquema del
tècnic. A les baixes es van afegir
els resultats negatius i, en conse-
qüència, els nervis i la pressió
per sumar punts i poder
aconseguir l’objectiu inicial de
l’ascens a Primera Catalana.
Durant la primera volta també
hi va haver alguns arbitratges
polèmics que van perjudicar el
club montcadenc, al qual li van
xiular a casa 5 penals –segons la
plantilla, 3 d’ells molt dub-
tosos– en temps de descompte.
El canvi. L’inici de la reacció
va començar el 5 de febrer, amb
la victòria davant del Farners
per 2-1. A partir d’aquí, el
Montcada ha protagonitzat
una trajectòria excel·lent a
nivell de joc i resultats. L’equip
local ha sumat a la segona volta
un total d’10 triomfs, 3 empats
i només ha perdut 4 partits.
Toni Carrillo ha reconegut que
al final estava sortint tot com
volien: “Quan l’equip ha
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 >>  La plantilla del CD Montcada en l’últim partit de lliga fora de casa al camp del Sant Cugat

L’ENTRENADOR
SEGUEIX UN ANY

renovació

La directiva
del CD Mont-
cada ha deci-
dit donar con-
tinuïtat al pro-
jecte de Toni
Carrillo, al qual
ha renovat per
a la pròxima
temporada. “Creiem en el
seu projecte, és un home
molt treballador”, ha dit el
vicepresident, Gonzalo Fras-
nedo. Per la seva banda, el
tècnic ha manifestat la seva
satisfacció per seguir a Mont-
cada, on diu es troba molt bé.
Carrillo té previst mantenir
pràcticament la mateixa plan-
tilla d’enguany amb la incor-
poració de tres o quatre fit-
xatges claus. El seu objectiu
és mantenir el rendiment de
la segona volta: “Quan hem
jugat millor és quan ho
hem fet tranquils, sense
l’obligació de pujar”. SA

>>FUTBOL. 2a Regional
El Sant Joan
acaba la lliga
al cinquè lloc

Nou acord amb Construcciones Alcaraz
El CD Montcada ha firmat un nou acord amb l’empresa Cons-
trucciones Alcaraz. L’acte va tenir lloc el dia 29 a l’Ajuntament
–a la foto, Manuel Alcaraz, l’alcalde i el president del CD
Montcada, Antoni Alcalà. El nou conveni és vàlid per a aquesta
i la pròxima temporada. De cara a la campanya vinent, el
Montcada lluirà a la samarreta el nom de la constructora i
l’eslògan municipal ‘Montcada, ciutat esportiva’. SA
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La UE Sant Joan Atlètic ha fet
un balanç positiu de la tempo-
rada que tot just ha acabat. La
directiva va passar comptes a
l’assemblea anual de socis, que
es va reunir el 26 de maig al
CEIP Viver amb una baixa
assistència. El portaveu del club,
Toni Ruiz, ha destacat sobretot
“l’esforç de la plantilla, que ha
culminat una molt bona
campanya tot i que no s’hagi
aconseguit l’ascens a Primera
Regional”. En aquest sentit, el
directiu s’ha mostrat satisfet de
la cinquena posició aconseguida
a la lliga del Grup Novè de
Segona Regional, on el Sant
Joan ha sumat 58 punts, i ha
recordat que els jugadors han
donat la cara sobretot en els
moments difícils quan Rafa
González va deixar la banqueta
del Sant Joan. L’equip, però,
s’ha acomiadat de la competició
amb una derrota. Va ser el 28
de maig al camp del Lloreda,
que va  obtenir el passi a la pro-
moció d’ascens, per 5-2.
Pròxima lliga. El Sant Joan
ha anunciat que continuarà el
tècnic, Víctor Ortega, i
pràcticament la totalitat de la
plantilla. L’objectiu del club és
incorporar  jugadors de l’Escola
Futbol Montcada.

 >> El tècnic Víctor Ortega segueix

SANT JOAN

començat a jugar sense pres-
sió han començat a arribar els
bons resultats”. Per la seva
banda, la directiva ha lamentat
el començament irregular de

lliga, però ha lloat la feina del
cos tècnic i la plantilla. “Fem
una valoració molt positiva”,
ha comentat el president,
Antoni Alcalà.
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El Valentine necessita vèncer de20 punts per seguir a Primera
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>> BÀSQUET FEMENÍ. Fase de descens

El Valentine femení s’ha com-
plicat la permanència a Prime-
ra Catalana després de perdre
el primer matx de la fase de
descens a la pista del Sant Boi
per 77-57, disputat el 27 de maig.
El partit de tornada es jugarà a
la pista coberta municipal el 3
de juny a les 18h. Les montca-
denques, dirigides per Marc
Fabregat, han de superar el ri-
val per més de 20 punts si volen
mantenir la categoria. “Som

 >>  La plantilla del Valentine femení escolta les explicacions del tècnic, Marc Fabregat

LAURA GRAU

La Salle Montcada ha creat la
figura del director esportiu, que
s’encarregarà de tots els conjunts
del club a excepció del primer
equip masculí, que quedarà en
mans del seu cos tècnic. Segons
el president, Josep Maresma,
s’ha donat aquest pas per “se-
parar la part esportiva de la de
gestió”. El nou càrrec l’ocupa
el montcadenc David González
Moratona, jugador del sènior
de Primera Catalana i vinculat
a La Salle fa més de 20 anys.
“Em fa molta il·lusió”, ha dit
el nou director tècnic, qui ha
avançat que el principal objectiu
és millorar el planter a nivell
quantitatiu i qualitatiu: “Volem
tenir conjunts masculins i
femenins des de benjamí a
sènior, sense que hi hagi cap
salt a la cadena”. En aquest
sentit, Maresma ha remarcat
que “el nostre gran repte és la
formació de jugadors en totes
les categories”. En l’actualitat,
La Salle té equips a partir del
grup aleví, gràcies a un conveni

>> HANDBOLLa Salle vol potenciar la baseamb la figura del director esportiu
sílvia alquézar
redacció

CH LA SALLE

El Valentine masculí
segueix treballant en l’equip
de la pròxima temporada. El
club ha renovat tres jugadors
més –l’aler Jaume Santan-
dreu i els pivots Jordi Pons i
Albert Griso– que s’afe-
geixen als tres primers ho-
mes que van acceptar con-
tinuar a la plantilla montca-
denca: el base Lluís Curto,
l’aler Raúl Ortega i el pivot
Dani Pérez. En el capítol de
baixes, el pivot Marc Fabre-
gat i l’aler Darío García dei-
xen el bloc dirigit per César
Saura.  El cos tècnic ha de-
cidit prescindir de Fabregat
“perquè no respon al per-
fil d’home alt que neces-
sitem”, ha dit Saura. En el
cas de García, el jugador ha
pres la determinació d’anar
a un altre club. Dels juga-
dors actual que resta pen-
dent el tema de la conti-
nuïtat o la marxa del Valen-
tine és el base Lisard Gon-
zález. Pel que fa als fixat-
ges, el Valentine ha comen-
çat a fer les primeres ges-
tions per incorporar tres ju-
gadors a la plantilla. El tèc-
nic ha avançat que neces-
siten un pivot que jugui en
la posició de 5, un aler i un
base. SA

>> CINEMA.  Muntanya
El Cim porta a
l’Auditori una

nova edició del
festival de Torellóequip EBA

>> CONVENI. CD Montcada, Sant Joan i EF Montcada

El futbol signarà un acordper reforçar el planter

sílvia alquézar
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El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, portarà el 8
de juny a l’Auditori (21h) en
col·laboració amb la Fundació
Caixa de Sabadell una nova edi-
ció del Festival Internacional de
Cinema de Muntanya i Aven-
tura de Torelló. Enguany es
projectaran les pel·lícules
Kangchenjunga: historia de un supervi-
viente, dirigida per José Manuel
Herraiz; i Women of  K2, dels
nordamericans Jeff Rhoads i
Jennifer Jordan.
L’argument. La primera, que
va rebre el guardó Gran Premi
2005, explica l’experiència de
Carlos Pauner en el descens del
cim Kangchenjunga, el tercer
més alt del planeta. L’alpinista
va tenir problemes per baixar i
durant tres dies se’l va donar per
mort. El mateix muntanyer nar-
ra en primera persona l’odissea
del descens. Respecte al segon
film, va obtenir el Premi del
Jurat. La pel·lícula explica la
vida de les cinc dones que van
arribar al cim del K2, un dels
més difícils del món, i totes van
morir en el descens o bé en l’as-
cenció d’altres muntanyes.

 >> L’EF Montcada vesteix de vermell

amb el col·legi Sagrat Cor, on
el nou director esportiu treba-
lla de professor d’educació físi-
ca. David González s’encar-
regarà, entre d’altres funcions,
de planificar la temporada de
cada equip, promoure la
formació permanent dels
entrenadors, redactar un ideari
de club conjuntament amb la
directiva i dur a terme activitats
per promocionar l’handbol.

 >> David González Moratona

La Federació Catalana
d’Handbol ha creat de cara
a la temporada vinent la Lliga
Catalana, on jugaran els
equips que aquest any han
militat a Primera Catalana,
a més dels dos que han bai-
xat de Primera Estatal i els
que han pujat de Segona
Catalana. D’altra banda, es
manté la Primera, Segona i
Tercera Catalana, una deci-
sió que ha afavorit el club
montcadenc ja que el sènior
B masculí, que havia baixat
a Tercera, es mantindrà a
Segona gràcies a aquesta
reestructuració.
Cloenda. La Salle Mont-
cada tancarà la temporada
actual amb el tradicional so-
par a un conegut restaurant
de la localitat, que tindrà lloc
el pròxim 16 de juny. Durant
l’esdeveniment, el club ob-
sequiarà els equips i els ju-
gadors més destacats de
les diferents categories.
L’acte té sempre una gran
resposta entre els socis. SA

lliga catalana

conscients que està complicat,
però també ho podem fer”, ha
dit l’entrenador, qui reconeix
que l’àmplia derrota ha afectat
psicològicament la plantilla, que
no esperava perdre de manera
tan contundent.
La derrota. El primer partit
de l’eliminatòria va tenir dues
parts ben diferenciades. El
Valentine va dominar el ritme
del matx i se’n va anar al descans
amb un avantatge de dos punts
(31-33). A la represa, la història

va canviar. El Sant Boi va passar
a controlar l’enfrontament fins
arribar als 20 punts de renda.
Un dels factors que podrien
haver motivat el desencís de la
segona part és el cansament, ja
que el Valentine ha arribat al
tram final de la temporada molt
just d’efectius sobretot a causa
de les lesions greus d’algunes ju-
gadores.
D’altra banda, el CB Montcada
celebrarà el 16 de juny el sopar
fi de temporada, que tindrà lloc
a un restaurant de la localitat.

El CD Montcada, la UE Sant
Joan Atlètic i l’Escola de Futbol
Montcada signaran un acord
per potenciar i promoure el
futbol del planter. El conveni
preveu la constitució d’una
comissió de seguiment dels joves
jugadors en el tram final de la
seva estada a l’escola i determi-
nar, en cada cas, quin seria el
seu futur futbolístic més re-
comanable. Els tres clubs es com-
prometen a potenciar la conti-

sílvia alquézar
redacció

nuïtat dels nois a les entitats
montcadenques. El conveni
tindrà una vigència per tres
temporades, ampliables per
iguals períodes successius sempre
que els clubs estiguin d’acord. El
CD Montcada i el Sant Joan es
comprometen a incorporar a la
seva disciplina el major nombre
possible de jugadors de la
localitat, sempre que el seu nivell
futbolístic sigui el requerit. El
conveni, amb el vistiplau de
l’Ajuntament, és previst que se
signi el pròxim 9 de juny.

SILVIA DÍAZ

esports
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>> FUTBOL SALA. Copa MoviStar de les Cultures

La UE Santa Maria va celebrarel 21 de maig l’ascens a SegonaRegional amb un partit amistòsal camp de la Ferreria contra elPajaril de Ripollet, que va aca-bar amb la victòria local per 5-2. El club va organitzar una sar-dinada popular per a tots els as-sistents al matx. El regidor d’Es-ports, Juan Parra (PSC), va lliu-

>> FUTBOL. Fi de temporada

El Santa Maria celebral’ascens a Segona
laura grau
la ferreria

LAURA GRAU

>> FUTBOL SALA

L’AV Muntanyeta-Font Pu-denta va celebrar el 21 de maigel sisè aniversari del camp defutbol no reglamentari ubicat ala Muntanyeta. L’entitat vaorganitzar un triangular que vaacabar amb la victòria d’un equipde Ripollet. En segon lloc va que-dar el conjunt del barri i en terce-ra posició es va classificar un equipde Can Sant Joan. També hi va

L’AE Can Cuiàs
és novena en el
debut a Primera

laura grau
la muntanyeta

 >> La plantilla de la UE Santa Maria amb el regidor d’Esports, Juan Parra

rar a la plantilla una placa en re-coneixement a l’èxit esportiu delprimer equip, que ha acabat elprimer classificat del Grup Dis-setè de Tercera Regional. El pre-sident, Ricardo Moya, ha avan-çat que l’entitat té previst man-tenir el mateix bloc, dirigit peltècnic Miguel Argüelles. El clubha premiat els jugadors amb uncap de setmana a un complexde vacances de Castelló.

El Miquel Pobletrepeteix com a seu
sílvia alquézar
pla d’en coll

El pavelló Miquel Poblet vaacollir per segon any consecutiula Copa MoviStar de les Cultu-res, una iniciativa promogudaper l’empresa de telefonia mòbilamb l’objectiu d’impulsar la re-lació entre persones de diferentsnacionalitats i cultures sota lesconsignes de respecte i solida-ritat. La instal·lació del Pla d’enColl va ser l’escenari els dies 27 i28 de maig de la fase prèvia, queva comptar amb la participacióde 32 equips de tot Catalunyaentre els quals hi havia dosconjunts montcadencs: Montca-da Cultura i Al Salam, que hanpassat a la fase següent. El pri-

L’Ajuntament va acollir el  25de maig la presentació oficialde la segona edició de la Co-pa MoviStar de les Cultures,que va comptar amb l’assis-tència de les autoritatsmunicipals, els organitzadorsi l’entrenador de l’equip AlSalam. El regidor d’Esports,Juan Parra (PSC), va desta-car que  “l’esport és un
element integrador de pri-
mera magnitud i nosaltres
apostem per això”. SA

 >>El conjunt Montcada Cultura, amb jugadors del FS Montcada

>> FUTBOL. Aniversari

El camp de futbol de laMuntanyeta fa sis anys

haver una competició adreçada anens de 7 a 10 anys. El camp defutbol també acull altres tipusd’esdeveniments en el barri comla disputa de tornejos de petanca.L’AV ha fet una valoració positi-va de la celebració perquè vacomptar amb força participació iva aplegar bastant públic. Elterreny el va condicionar fa sisanys l’Ajuntament amb l’objec-tiu de dotar al barri d’un llocd’esbarjo.

mer, format majoritàriamentper jugadors del FS Montcada,va vèncer el dia 28 el FS Villa-mar per un ajustat 4-3, mentreque l’equip Al Salam, un blocamb homes d’origen marroquí,va superar el Cop FC Colòmbiaper un contundent 7 a 1.
Àmbit estatal. La Copa Mo-viStar es fa a 15 ciutats de l’estatespanyol, durarà set mesos i,segons l’organització, hi pren-dran part uns 4.000 jugadors. Lasegüent fase, que dóna accés a lafinal, tindrà lloc també aMontcada al mes de setembre.Els partits que decidiran elcampió de la segona edició esfaran a Madrid al novembre.

SÍLVIA ALQUÉZAR

SÒNIA HERNÀNDEZ

sílvia alquézar
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El primer equip de l’AssociacióEsportiva de Can Cuiàs ha aca-bat la lliga de Primera DivisióTerritorial a la novena posiciódel Grup Segon amb 40 punts.Després d’un inici irregular dela primera temporada a la cate-goria, l’equip dirigit per Alfon-so Anés es va refer i va comen-çar una remuntada que l’haportat a una situació còmoda.
“Estem contents perquè èrem
novells a Primera i, al final,
hem fet un paper molt digne”,ha dit Òscar Anés, un delsjugadors del Can Cuiàs. De caraa la campanya vinent, el primerequip pot patir canvis impor-tants que poden passar per larenovació a la banqueta.D’altra banda, el club celebraràel 10 de juny la festa fi de tem-porada a la pista del barri.

 >>L’equip Al Salam amb l’edil d’Immigració, Carles Tabernero (esquerra)

Presentació
oficial a

l’Ajuntament

 >> Foto de família en la presentació

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> El triangular de futbol va despertar força expectació en el barri

LAURA GRAU
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més en 2 minuts
BÀSQUET> Territorials
L’Elvira A femení jugala promoció d’ascensEl sènior femení A del CBElvira Cuyàs està jugant la fased’ascens a Segona Catalana,després d’haver acabat en segonlloc al Grup Quart de Tercera.L’equip de Sergio Leiva hapassat a la segona eliminatòriadel playoff perquè el rival de lafase prèvia, el Quart de Girona,s’ha retirat perquè no vol pujarde categoria. El conjunt de MasRampinyo jugarà el 3 de juny ala pista coberta (18h) contra elPremià el primer matx de lasegona eliminatòria. La torna-da serà a la pista del Maresme eldia següent. “Les jugadores
estan molt motivades, ho
podem aconseguir”, ha indicat

SÍLVIA DÍAZ

 >> El genet Òscar Martínez durant un moment de la prova

El montcadenc Òscar Martínez,amb el cavall Rubin, es va classi-ficar a la sisena posició en el nivellde promoció a l’Open del Pratde Llobregat d’hípica, disputatentre el 19 i 21 de maig amb 35participants. Aquesta era la pri-mera vegada que el genet de Can

>> HÍPICA. Open del Prat de Llobregat

El montcadenc ÒscarMartínez acaba el sisè
sílvia alquézar
redacció

HÍPICA LLOBREGAT

>> CICLISME. Dues primeres etapes de la Volta al VallèsAlbert Torres, del Levantina,lidera la general individual
sílvia alquézar
la redacció

Cuiàs va participar en unacompetició, que a més era decaràcter nacional. Martínez, queentrena cada dia una hora a unahípica de Cerdanyola, s’hamostrat satisfet pels resultats. Elcavall amb què competeix és deraça angloàrab, té 6 anys i no téexperiència en el món de laconcursística.

l’entrenador. D’altra banda, elpavelló Miquel Poblet va acollirel 20 de maig el partit ajornatentre l’Elvira B femení i el CEBCan Sant Joan, que va acabaramb la victòria del conjunt deMas Rampinyo per 61-42 –a la

foto, una imatge del matx. L’El-vira Cuyàs es troba a la part altade la classificació del Grup Pri-mer del Campionat de Cata-lunya B, mentre que el Can SantJoan està a la zona baixa de lataula. SA

 >> Els guanyadors de la segona etapa amb les autoritats, a Polinyà

El corredor Albert Torres, del’AE Levantina, lidera la clas-sificació individual de la Voltaal Vallès després de les duesprimeres etapes, disputades elsdies 27 i 28 de maig. La cursa,organitzada pels clubs ciclistesde Montcada i Parets, es repren-drà el primer cap de setmana dejuny. El dia 4 hi haurà la terce-ra prova, de 56 quilòmetres,amb sortida des del pavellóMiquel Poblet (10h) i arribadaa Montornès. A la tarda, tindràla contrarrellotge per equips per

un circuit urbà de Montornès.L’última etapa es disputarà eldia 4. Serà una cursa en línia de60 quilòmetres que començarà

a Parets i finalitzarà davant delpavelló Miquel Poblet a partirde les 12h. La Volta al Vallèss’adreça a ciclistes cadets.

resultats i classificacions
FUTBOL SALA

Primera B. Grup 1Jornada 30Figueres-GrundigB 11-4Equip Pj. Pt.1 Metacom 30 672 Figueres 30 653 Manlleu 30 6116 Grundig B 30 18
Primera Terr. Grup 2Jornada 30C. Cuiàs-St. Cebrià npEquip Pj. Pt.1 Català 30 622 Dosrius 30 603 Olímpic 30 599 Can Cuiàs 30 40
BÀSQUET

Ct. Territorial. Grup 5Jornada 30Martorelles-Elvira 59-56Equip Pj. Pt.1 St. Gabriel 28 502 SESE 27 493 Gràcia 27 49

7 Elvira 27 43
1a Catalana Fem. Grup 2Jornades 28 i 29Valent.-St. Adrià 45-83Equip Pj. Pt.1 St. Adrià 30 542 SESE 30 533 Banyoles 30 5311 Valentine 30 43
3a Catalana Fem. Grup 4Jornada 30Elvira A-Vedruna 56-50Equip Pj. Pt.1 Disseny 30 602 Elvira A 30 543 St. Celoni 30 524 La Garriga 30 51
Ct. català B Fem. Grup 1Jornades 15 I 16
Elvira B-St.Joan 61-42Elvira B-Gaudí 49-35St. Joan-Parets 38-14Elvira B-Parets 69-35St. Joan-Montmeló56-44Equip Pj. Pt.1 CIC 15 292 El Social 15 28

3 St. Ramon 15 284 Elvira B 14 2614 C.St. Joan 15 19
FUTBOL
Preferent. Grup 1Jornades 33 i 34St. Cugat-Montcada2-3Montcada-Sants 0-1Equip Pj. Pt.1 Caprabo 34 702 Taradell 34 653 L’Escala 34 656 Montcada 34 53
2a Regional. Grup 9Jornades 33 i 34St. Joan-La Torreta 4-3Lloreda-St. Joan 5-2Equip Pj. Pt.1 Molletense 34 792 Lloreda 34 733 Vilanova 34 685 Sant Joan 34 58
ATLETISME
Cursa Collserola(15 quilòmetres)58 Ángel Fraile 57’16’ ’82 E. Rodríguez 58’40’ ’

88 José Muñoz 58’52’ ’129 A. Ortiz 1h1’15’’135 X. Maldonado1h1’36’’175 E. Teruel 1h3’30’’211 J. Flores 1h4’45’’227 A. Maldonado1h5’44’’241 E. Sánchez 1h6’27’’284 Enric Maya1h8’24’’393 J. Calderon 1h13’14’’451 A. Rdez. 1h16’22’’
CICLISME
-General individual1 Albert Torres (Levantina)2 Jesús Herrado (Rualje)3 Emilio Márquez (Rualje)-General equips1 Rualje2 Levantina3 Selecció de Múrcia-General de la muntanya1 Arturo Suarez (Visanfer)2 Emilio Márquez (Rualje)3 Esteban Moreno (Murcia)-General regularitat1 Albert Torres (Levantina)2 Víctor Mohino (Murcia)3 Pablo Serrano (Rualje)-General metes volants1 Jesús Risueño (Levantina)2 Albert Torres (Levantina)

VOLTA AL VALLÈS
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El Lee Young triomfa al podi amb 10medalles d’or, 6 de plata i 1 de bronze
>> TAEKWONDO. Campionat de Catalunya de tècnica i pumse

 >>  Els taekwondistes del Lee Young que van pujar al podi al torneig català

sílvia alquézar
la redacció

El montcadenc Jesús Carrasco, de
la UE Montcada, lidera el circuit
de partides ràpides d’escacs de
Catalunya. En l’últim torneig,
disputat a Sallent el 21 de maig, el
jugador local va quedar en segona
posició empatat a 6’5 punts amb
Javier García, del Barberà, una
classificació que li permet
mantenir el primer lloc al
rànquing català. Josep Solé, amb
5 punts, va guanyar el trofeu al
millor jugador veterà. Els mont-
cadencs Antonio Gil i Joaquín
Martín van competir també a
Sallent, amb l’obtenció de 4’5 i 4
punts respectivament.
D’altra banda, també van parti-
cipar al Torneig de Berga de
partides ràpides, on Jesús Car-
rasco va acabar quart, Joaquín
Martín el 8è i Josep Solé el 18è.

>> ESCACS
Jesús Carrasco

lidera el circuit de
partides ràpides

sílvia alquézar
la redacció

El Club Lee Young Montcada
ha tornat a triomfar al Campio-
nat de Catalunya de taekwondo
de tècnica i pumse, disputat el
15 de maig a Barcelona. L’entitat
local va aconseguir un total de
10 medalles d’or, 6 de plata i 1
de bronze, en un torneig que va
comptar amb la participació de
450 competidors de més de 50
clubs catalans.
Els metalls. Els guardons es
van aconseguir a totes les cate-
gories. En individual, la júnior
Vanesa León i els sèniors Mont-
se Sánchez, José Manuel Ramón
i Diego Carrillo van pujar al més
alt del podi. Pel que fa als grups,
el Lee Young va guanyar la me-
dalla d’or en la modalitat de
parella i trio masculí i femení.
La pròxima fita és el Campionat
d’Espanya, que es farà a Pam-
plona el 2 de juny. Hi prendrà
part una nodrida representació
local gràcies “als excel·lents
resultats al torneig català”, ha
dit el director del Lee Young,
José Santiago, que també és el

resultats

LEE YOUNG

INDIVIDUAL FEMENÍ-Júnior1 Vanesa León
-Sènior1 Montse Sánchez2 Yolanda Fidalgo
INDIVIDUAL MASCULÍ-Sènior de 19 a 30 anys1 José Manuel Ramon2 Alberto Jo
-Sènior de 31 a 40 anys1 Diego Carrillo3 Bernardo Fidalgo4 Juan Antonio Santiago

PARELLA.De 14 a 35 anys1 Montse Sánchez i KennethRebollo2 Yolanda Fidalgo i David Ferrer4 Vanesa León i José LuisEstudil lo
PARELLA.-De més de 36 anys1 Diego Carril lo i AscensiónRobles2 M. José Gluck i BernardoFidalgo
TRIO FEMENÍ-De 14 a 35 anys1 Montse Sánchez, Yolanda

Fidalgo i Vanesa León
TRIO MASCULÍ.-De 14 a 35 anys1 Axel Rebollo, DavidFerrer i Kenneth Rebollo2 Jorge Olías, José Ma-nuel Ramon i José LuisEstudil lo
TRIO MASCULÍ.-De més de 36 anys1 Diego Carrillo, Bernar-do Fidalgo i Juan AntonioSantiago
TRIO INFANTIL MIXT-De 10, 11 i 12 anys

4 Javier Guerrero,Míriam Smail i Ele-na Borrego
-De 12, 13 i 14 anys1 Tania Bernal,Paola Fernández iCristina Valdivia
E X H I B I C I ÓADULTS2 Axel Rebollo, Ce-les Montoya, JoséLuis Estudillo, Ken-neth Rebollo, MarcCano, Toni Egea,José Gámez, HugoRabadán i M. Luján

seleccionador estatal de tècnica i
pumse. De cara al Campionat
d’Espanya, els competidors
montcadencs tenen opcions de
pujar al podi i classificar-se per
als tornejos internacionals
d’aquest any, en què es disputarà
el Campionat del Món. “Hi ha
molt nivell i no serà fàcil que-
dar campió”, ha comentat José
Santiago.  >> Jesús Carrasco amb la copa

UE MONTCADA
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 >> El brau mecànic, una de les atraccions més atractives de la festa

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

>> JOCS ESCOLARS. CloendaLa festa reconeix la dedicació delsesportistes a la competició escolar
La cloenda dels Jocs Esco-
lars va posar punt i final a
la temporada esportiva es-
colar, el passat 27 de maig
al Parc de les Aigües.
Centenars d’infants, joves
i pares van gaudir de la ce-
lebració, en la qual hi van
haver premis, activitats lú-
diques de tot tipus i un di-
nar de germanor.
La festa va començar amb
la desfilada dels participants,
encapçalada pel CEIP
Reixac, des de la plaça de
Joanot Martorell al parc de
les Aigües. Tots els equips
de multiesport –aquest any
no hi ha hagut lliga com-
petitiva en aquesta mo-
dalitat– van rebre un trofeu,
així com els millor clas-
sificats de la resta de com-
peticions locals. Els premis,
els va lliurar una representació
municipal presidida per
l’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), i el presi-
dent de l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME) i re-
gidor d’Esports, Juan Parra
(PSC), a més del president del
Consell de l’Esport Escolar
de Montcada (CDEM),
Agustín Fuertes.
Resultats. Enguany en
bàsquet benjamí, el pri-
mer classificat ha estat el
Viver B, seguit del Viver
A i del CB Elvira Cuyàs.
En aleví, el guardonat
ha estat el Viver i el
premi per als cadets ha
estat per a l’equip de
l’IES La Ribera. En
futbol sala benjamí, el pri-
mer lloc l’ha obtingut el
Reixac B, seguit de l’AE
Can Cuiàs i el Mitja Cos-

silvia díaz
parc de les aigües

FOTOS: SILVIA DÍAZ

 >> Els tres primers classificats de bàsquet benjamí: Viver B, Viver A i CB Elvira Cuyàs

Centenars d’infants, pares i mares gaudeixen amb la celebració al parc de les Aigües

ta. En aleví, el Viver s’ha
alçat amb el primer lloc,
el Mitja Costa ha estat
segon i el Font Freda,
tercer. En categoria in-
fantil, l’AE Can Cuiàs
s’ha classificat primer i els
dos següents han estat
l’IES La Ferreria i l’IES

>> IME. Inici d’activitats

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) obre
el termini d’inscripcions
per als casals esportius d’es-
tiu del 6 al 8 de juny. El
Casal es farà del 26 de juny
al 21 de juliol a la Zona Es-
portiva Centre i al CEIP
Reixac. Els interessats
hauran de formalitzar la
inscripció a l’IME  Tar-
ragona, 32), de 9 a 13h i de
17 a 19h, portant les dades
personals de l’infant (data
de naixement, adreça i telè-

fon de contacte dels pares).
L’IME oferta prop de 250
places, per a infants i ado-
lescents nascuts entre 1992
i 2002. El preu del casal és
de 73 euros si es fan 5 hores
diàries, o bé, 33,50 euros,
si l’infant només s’hi està
2. Durant aquests dies es
practicaran jocs i esports di-
versos, com natació, futbol
sala, bàsquet, handbol, ae-
ròbic i tir amb arc, amb ac-
tivitats diferents en funció
de l’edat. SD

Inscripcions alCasal esportiu

>> MONTCADA AQUA. Natació

Montcada Aqua mantin-
drà obertes fins al 30 de
juny les inscripcions per als
cursos intensius d’estiu de
natació. Les classes es faran
del 3 al 28 de juliol en
quatre categories: nata-ció
per a adults (majors de 16
anys),  infantil (infants i
joves de 6 a 15 anys),
bressol (infants de 3 a 5
anys) i nadons (infants de
16 a 36 mesos). En els dos
primers casos, les classes
són de tres quarts d’hora,
de dilluns a divendres. El
curs s’ofereix en horari de
matí i de tarda i en els ni-
vells d’iniciació, mig i per-
feccionament.  En la nata-
ció bressol els nivells són ini-

Inscripcions alscursos intensiusd’estiu fins al dia 30
ciació i mig i les classes, de
dilluns a divendres, també
en horari de matí o de tar-
da. La natació per a nadons
es farà els dilluns i dimecres
i els dimarts i dijous –en
horari de matí i tarda.
L’Escola de Natació tam-
bé funcionarà al juliol. Les
classes per als alumnes grans
seran els dilluns, dimecres i
divendres, de 19 a 20h,
mentre que els petits faran
el curs els dimarts i dijous,
també de 19 a 20h. En to-
tal, Montcada Aqua ofereix
267 places de natació inten-
siva. Els interessats a
conèixer horaris i preus
s’han d’adreçar al complex.
esportiu. SD

La Trobada d’Esport de Secundària es va celebrar
el 20 de maig a les instal·lacions de l’IES Montserrat
Miró i del col·legi La Salle amb l’assistència de més
d’un centenar d’infants i joves. Els equips de futbol
sala de l’IES La Ribera van guanyar el campionat
cadet i infantil de futbol sala. En bàsquet, el primer
classificat va ser el CEIP El Viver i en handbol, el CH
La Salle. La resta de centres i clubs que van partici-
par a la festa van ser l’AE Can Cuiàs, l’IES Montser-
rat Miró, l’IES La Ferreria i el CEIP El Turó. En korfbal
també estava previst disputar un torneig però, per
manca d’equips, es va optar per una demostració.
El president del CDEM, Agustín Fuertes, ha valorat
positivament el desenvolupament de la jornada, que
pretenia mostrar el ventall d’activitats esportives
escolars a secundària, i ha destacat que “per a una
altra ocasió, estaria bé que hi assistissin més pa-
res, perquè van venir pocs”. La jornada va finalitzar
amb el lliurament de premis, al qual van assisitir el
president de l’IME, Juan Parra (PSC) i la regidora
d’Educació, Ana Rivas (PSC). SD

trobada de secundària
SILVIA DÍAZ

La Ribera. En cadet i ju-
venil, els premis van ser
per a La Ribera i l’IES
Montserrat Miró, respec-
tivament. En handbol, el
Sagrat Cor es va emportar
el premi dels alevins i el
CH La Salle, l’infantil. L’
equip infantil de korfbal

del Miró va rebre el
trofeu de campió de lli-
ga. La Federació Ca-
talana va organitzar una
festa a Montcada el 27 de
maig per lliurar els tro-
feus i celebrar una jor-
nada lúdica de fi de tem-
porada.

 >>  Equip de multiesport d’El Turó >>  Arribada al parc de les Aigües

en 2 minuts...

Sotscampiones de Catalunya

Obre la piscina d’estiu

L’infantil de gimnàstica rítmica de La Unió de Mas
Rampinyo es va alçar amb la segona posició al Cam-
pionat de Catalunya en la modalitat de pilota. La
final es va celebrar el 21 de maig. L’equip també va
obtenir la primera posició a la primera fase del tro-
feu de les comarques de Barcelona que es va cele-
brar el 27 de maig. La final tindrà lloc el 3 de juny.
La gimnasta infantil Andrea Mayor va quedar segona
al Trofeu Montgat, el 28 de maig, en el qual també hi
van participar altres tres noies de La Unió. SD

La piscina municipal d’estiu (Zona Esportiva Cen-
tre) obre les portes el 15 de juny i tancarà el 17 de
setembre. Fins al 20 de juliol es podran adquirir
abonaments, a un preu de 46,90 euros l’individual
i 73,85 euros el familiar amb fills menors de 18
anys. Els majors de 65 any tindran un 50% de des-
compte. L’entrada general costarà 3,75 euros,
mentre que els infants pagaran 3,20 euros. Els
bonus s’han de recollir a les oficines de l’IME, de
dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 17 a 19h i els
divendres de 9 a 13h. D’altra banda, la piscina ex-
terior de Montcada Aqua estarà oberta aquest any
del 25 de juny al 10 de setembre, ambdòs inclosos.
SD

�

�

 >> El futbol sala va ser un dels esports de la Trobada
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actualitatdels clubs

El Junior A, campió de Catalunya
L’equip Júnior A del CB Montcada es va proclamar
Campió de Catalunya de Preferent B el 21 de maig,
guanyant l’Hospitalet a la final a 4 (62-51). “Hem superat
els objectius, que eren arribar a la Final a 4”., ha destacat
l’entrenador Jaume Berenguer. El tècnic considera que
la clau ha estat “jugar com un equip i tenir una bona
defensa com a referència, que ens ha permès tenir
més confiança en l’atac”. En el primer partit, el
Montcada va guanyar el Sant Gabriel (68-59). L’altre
finalista, l’Olesa, va quedar tercer.
D’altra banda, el cadet A va quedar tercer a la final a 4
Cadet Preferent B, que es va disputar el 20 i 21 de maig
al pavelló Miquel Poblet. En el primer partit, els jugadors
de Jordi Sistrachs van mostrar el seu bon nivell de joc
però van perdre davant del Cornellà (95-91) –equip que
es va alçar amb el Campionat –després de forçar la
pròrroga. El segon classificat va ser el Mataró. Finalment,
el Sots-21 va quedar eliminat en la segona prèvia a la
final del Campionat de Catalunya el 28 de maig davant
del Cassanenc, per 83 a 85. El primer partit, disputat al
pavelló Miquel Poblet, el van guanyar els montcadencs
per 70 a 65, davant del Minguella. SD

CB MONTCADA> BÀSQUET

EF MONTCADA> FUTBOL
Primer torneig de l’Escola
L’EF Montcada celebrarà el 10 i l’11 de juny el seu
primer torneig com a Escola, després de la fusió del
planter del CD Montcada i el CEF Can Sant Joan-
Penya Blaugrana. A la competició hi participaran els
quinze equips de futbol de l’entitat. El dissabte 10
jugaran en el camp de la Font Freda el prebenjamí B,
patufets, el benjamí A i l’aleví B. El diumenge 11, en
el mateix camp, serà el torn dels veterans, l’infantil B,
el cadet A i el juvenil A. En el camp de Can Sant Joan
jugaran, el dia 10, el prebenjamí A, el benjamí B,
l’aleví A i el femení, mentre que l’11 de juny serà el
torn del cadet B, l’infantil A i el juvenil B. L’horari
de competició serà de 9 a 21h. Després de cada trian-
gular es farà el lliurament de premis. Els rivals seran
l’Espanyol, la Gramenet, la Damm, el CF Ripollet,
l’Adefub Ripollet, el CF Santa Perpètua, el CF
Alzamora, el CD Sant Gabriel, el Mercantil, el
Ferran Martorell i el Seagull. El torneig del club també
inclou el futbol sala infantil i juvenil, amb partits el
10 de juny al pavelló Miquel Poblet, de 10 a 13.15h.
Els rivals seran l’AEJ Riera i el FS Ripollet. D’altra
banda, els Patufets i el prebenjamí B del club partici-
paran a la final dels campionats organitzats per
l’Associació de Futbol Benjamí del Vallès, que tindrà
lloc els dies 3 i 4 de juny a Cerdanyola. SD

 >> Plantilla actual del Júnior A, Campió de Preferent B

SILVIA DÍAZ

les classificacions

Festa de final de temporada
El CEB Can Sant Joan va celebrar el 20 de maig la festa
de cloenda de la temporada amb partits de les categories
dels quatre equips del club: infantil, cadet, sots-21 i
sènior. A l’acte hi van assistir bona part dels socis i
simpatitzants del club i veïns del barri. D’altra banda,
el 27 de maig el Sots-21 masculí va perdre l’eliminatòria
del Campionat de Barcelona Territorial del nivell A-1
amb l’AECS Ramon Llull (65-73). SD

CEB CAN SANT JOAN> BÀSQUET

 >> L’infantil del club contra el CB Vic el dia de la festa

SILVIA DÍAZ

Campionat escolar per tancar temporada
Al voltant de 80 infants i joves van participar el 21 de maig
en un torneig escolar, organitzat pel club Shi Khan al gimnàs
municipal, al quals van assistir també karateques del CEIP
El Viver de Montcada, de dos col·legis de Martorelles i
Parets i dels clubs AS Putxet i Mawashi Meridiana. Dos
infants del Shi Khan, Rubén García i Eric Tort, van
aconseguir el dos primers llocs. SD

KARATE>Torneig local

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE
Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Copa
Federació. Jornades 3 i 4
Grundig-Teià 4-3
Premià-Grundig 0-18
Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jor-
nada 28. Final de lliga
Raval-Grundig 7-4
Equip Partits Pt.1 FC Barcelona 28 77
2 AV Pomar 27 73
3 FS Garcia 27 64
5 Grundig 27 60
Copa Federació
Europa-Grundig 3-8
Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Copa Federació
Sant Andreu-Grundig 4-3
Cadet A. Primera Divisió. Grup
1. Copa Federació. Jorn. 1 i 2
Cet 10-Grundig 2-3
E. Pia Sabadell-Grundig 2-2
Cadet B. Segona Divisió. Grup
2. Final de lliga
Grundig-Lestonnac 4-2
Equip Partits Pt.1 Epic Casino 25 67
2 CN Sabadell 25 63
3 Grundig 25 58
4 Vall de Tenes 25 55
Copa Federació
Grundig-Olimaja 3-4
Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Copa Federació
E. Pia Sabadell-Grundig 2-2

EF MONTCADA
Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Final de lliga
Coloso-EF Montcada 1-3
Equip Partits Pt.1 FS Montsant 29 82
2 Salesians 29 69
3 Maristes Sants 29 67
13 EF Montcada 29 20

BÀSQUET

CB MONTCADA
Premini mas. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 2. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Torelló 44-72
La Garriga-CB Montcada 58-49
Equip Partits Pt.1 CB Sant Josep 16 31
2 CB Montcada 16 29
3 La Garriga 16 27
4 CB Torelló 16 25
Mini mas. A. PB Segona Fase.
Nivell A1. G 2. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Pallejà 72-58
CP Roser-CB Montcada a.
Equip Partits Pt.1 UE Mataró 18 35
2 EBCB Cornellà 16 28
3 JAC Sants 16 27
7 CB Montcada 17 23
Mini mas. B. PB Segona Fase.
Nivell B2. G 5. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Calella 42-88
Argentona-CB Montcada 88-59
Equip Partits Pt.1 Jov. Badalona 15 30
2 UE Mataró 16 30
3 CB Llavaneres 16 27

9 CB Montcada 16 16
Preinfantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 1. Jorn. 17 i 18
CB Montcada-CB Mollet 72-32
St Gervasi-CB Montcada 54-67
Equip Partits Pt.1 AEB Mataró 16 31
2 CB Montcada 15 28
3 Vilassar Mar 15 23
4 ACB Palau 15 22
Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell A2. G 3. Jornades 17 i 18
S. Manresa-CB Mont. 59-73
Esparraguera-CB Mont. 75-79
Equip Partits Pt.1 CB La Mercè 16 28
2 CB Solsona 16 26
3 L’Hospitalet 16 26
6 CB Montcada 16 23
Infantil fem. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 3. Jornades 17 i 18
CB Montcada-Montgat 61-28
IPSI-CB Montcada 25-53
Equip Partits Pt.1 CB Montcada 18 34
2 Salle Comtal 18 28
3 Sant Climent 18 28
4 CB Parets 17 26
Cadet masculí A. CC no sènior.
Preferent B. Final a 4
Cornellà-CB Montcada 95-91
Júnior mas. A. CC no sènior.
Preferent B. Final a 4
CB Montcada-S. Gabriel 68-59
Hospitalet-CB Montcada 62-71
Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Grup 2. Prèvia C. Catalunya
CB Montcada-Minguella 70-65
CB Mont-Cassanenc 83-85

CB ELVIRA CUYAS
Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jorn. 17 i 18
S. Gervasi-Elvira Cuyas s.
Elvira Cuyas-S. Caterina s.r.
Equip Partits Pt.1 Manyanet Corts 15 28
2 CB Betsaida 16 28
3 Vilassar de Dalt 15 26
5 Elvira Cuyàs 13 22
Cadet Femení. PB Segona Fase.
Nivell B. G 2. Jorn.17 i 18
Vilassar-Elvira Cuyas 53-41
Elvira Cuyas-St Andreu 30-35
Equip Partits Pt.1 CB Ripollet 18 34
2 Vilassar Mar 18 31
3 La Salle 18 29
4 Vilanova 17 27
9 Elvira Cuyàs 17 20
Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 AE Casp 28 55
2 CB Sant Adrià 28 50
3 S. P. Terrassa 28 50
10 Elvira Cuyas 26 37
Sots 21 mas. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Final de lliga
Els Arcs-Elvira Cuyas s.r.
Equip Partits Pt.1 AE Teià 26 48
2 Les Franqueses 25 47
3 Les Corts 24 46
12 Elvira Cuyas 25 30

CEB CANT SANT JOAN
Infantil mas. PB Segona Fase.
Nivell C1. G 5. Jornades 17 i 18

C St Joan-CB Vic 43-59
Can St Joan  d.
Equip Partits Pt.1 CB Llinars 15 27
2 Lliçà d’Amunt 15 26
3 AE Teià 16 25
8 Can Sant Joan 15 19
Cadet mas. PB Segona Fase.
Nivell B1. G 2. Jornades 17 i 18
C St Joan-CB Vic 78-27
Ronçana-Can St Joan 60-57
Equip Partits Pt.1 CB Granollers 18 33
2 BC Canovelles 17 32
3 CB Roda 18 31
7 Can Sant Joan 18 23
Sots 21 mas. Territorial BCN.
Nivell A1. Prèvia C. Catalunya
C St Joan-Ramon Llull 65-73

LA SALLE MONTCADA
Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jorn. 17 i 18
Baricentro-La Salle 45-32
La Salle-Vilassar Mar 47-32
(vegeu classificació al CB  Elvira
Cuyàs)
Cadet masculí. PB Segona Fase.
Nivell C2. G 4. Jorn. 17 i 18
Torelló-La Salle 46-64
La Salle-Arenys Munt 77-82
Equip Partits Pt.1 Montmeló 17 34
2 L’Ametlla 17 29
3 Arenys Munt 16 29
5 La Salle 17 27

FUTBOL

EF MONTCADA
Patufets. Copa Futbeval. Jorn. 6
EF Montcada-Andalucía 12-3
Prebenjamí B. Copa Futbeval. Jor-
nada 6
EF Montcada-Mollet 3-5
Prebenjamí A. Final de lliga
Equip Partits Pt1 Lliçà d’Amunt 24 70
2 EC Granollers 24 54
3 EF Montcada 24 52
4 UE Rubí 22 52
Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 29 i 30
Rubí-EF Montcada 4-3
EF Montcada-Sabadell 1-8
Equip Partits Pt.1 Palau solità 27 70
2 Martorelles 27 65
3 CE Sabadell 27 64
11 EF Montcada 27 29
Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Final de lliga
Equip Partits Pt.1 PB Collblanc 30 74
2 Sant Gabriel 30 70
3 Europa 30 69
5 EF Montcada 30 62
Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 29 i 30
Montmeló-EF Montcada   0-3
EF Montcada-Lliçà d’Avall4-1
Equip Partits Pt.1 EC Granollers 29 73
2 EF Montcada 29 72
3 UD Lourdes 29 71
4 CF Parets 29 68

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 EC Granollers 30 73
2 F. Sánchez Llibre 30 67
3 Lliçà d’Amunt 30 61
7 EF Montcada 30 43
Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 27 i 28
Bufalà-EF Montcada 1-4
EF Montcada-Montañesa 2-4
Equip Partits Pt.1 L’Hospitalet 24 61
2 Horta 22 54
3 Alzamora 23 53
7 EF Montcada 22 28
Cadet A. Primera Divisió. Grup
5. Final de lliga
EF Montcada-Rubí 8-2
Mercantil-EF Montcada 16-3
Equip Partits Pt.1 EF Sabadell 30 82
2 CE Sabadell 30 69
3 Mercantil 30 65
16 EF Montcada 30 14
Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Final de lliga
Equip Partits Pt.1 CF Cardedeu 30 65
2 CP Sarrià 30 64
3 UE Vic 29 53
6 EF Montcada 30 45
Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 29 i 30
EF Montcada-B. Milán 9-0
S. Perpètua-EF Montcada  7-1
Equip Partits Pt.1 Sant Celoni 25 66
2 Lliçà d’Amunt 25 57
3 Vallès 25 55
7 EF Montcada 25 34
13 UD Santa Maria 24 12

UD SANTA MARIA
Juvenil. Segona Divisió. Grup 29.
Jornades 29 i 30
Sant Fost-Santa Maria  s.
Santa Maria-Lourdes s.r.
(Vegeu classif icació a l ’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA
Infanti l  Masculí A. Copa
Catalunya. Grup C. Jornada 5
Parets-La Salle 27-32
Equip Partits Pt.1 La Salle 4 7
2 Safa Horta 4 6
3 Palautordera 4 3
4 Parets 4 2
Infantil Masculí B. Copa
Catalunya. Grup E. Jornada 5
La Salle-Jov. Mataró 0-10
Equip Partits Pt.1 BM Granollers 5 10
2 AFEMS Terrassa 5 8
3 Joventut Mataró 5 6
6 La Salle 5 0
Juvenil B. Segona Catalana. Fase
Final. Jornades 8 i 9
Cooperativa-La Salle 33-22
Franqueses-La Salle 35-30
Equip Partits Pt.1 Canovelles 8 12
2 Cooperativa 9 10
3 Parets 9 10
5 La Salle 9 7

 >> La jornada s’adreçava als més petits

SILVIA DÍAZ

 >> Amistós del prebenjamí A davant el Ripollet

SILVIA DÍAZ

Competició i diversió a la Diada
El CH La Salle Montcada organitza l’11 de juny la II
Diada d’Handbol “Salvador Benítez”, amb una jorna-
da de partits a les pistes del col·legi La Salle. Les com-
peticions començaran a les 10h i finalitzaran a les 20h,
amb el lliurament de premis. Pel campionat passaran
equips de les categories prebenjamí, benjamí, aleví i
infantils masculins i femenins. El pavelló Miquel Poblet
acollirà la competició juvenil. Els equips convidats enca-
ra estan pedents de confirmar, però la intenció del club
és arribar-ne a una vintena. SD

CH LA SALLE> HANDBOL

González i Costa, dos campions locals
El porter del sènior B del Grundig Mobile, el montca-
denc Pablo González, ha format part de la Selecció
Catalana Sots18 de futbol sala que, del 24 al 28 de maig
va participar al Campionat d’Espanya. Tot i guanyar
tots els partits de la lligueta prèvia, el combinat català
no va passar la primera fase per la diferència de gols.
González, que era el primer cop que participava a la
selecció, s’ha mostrat satisfet de la meva participació:
“La selecció és una bona manera de promocionar-te
i que altres clubs et coneguin”. D’altra banda, el
montcadenc Xavier Costa -que juga amb un dels equips
infantils del Barça des de fa un any- ha estat decisiu
perquè el seu equip s’hagi alçat amb el Campionat Na-
cional de Futbol Sala Escolar. El Barça i el Fòrum 2004
van disputar la final el 28 de maig. El partit va acabar
amb empat i a la tanda de
penals, Costa va ficar 3 dels
5 gols que va llançar el seu
equip, un d’ells, l’últim, va
ser fonamental per a la
victòria blaugrana. El
montcadent s’ha mostrat
“molt content, sobretot
per haver ficat el gol
decisiu del campionat”.
El seu equip va arribar a la
final escolar després
d’alçar-se amb el
campionat de Barcelona
ciutat. SD

FUTBOL SALA> Campionats nacionals

 >> Xavi Costa, a Canet

ALBERT COSTA


