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FUTBOL SALAEl CFS Montcada renuncia a la Divisióde Plata per manca de patrocinadors
El primer conjunt jugarà a Primera Estatal A amb un bloc competitiu per recuperar la categoria

L’FS Montcada ha tancat una
etapa després de nou tempora-
des a la Divisió de Plata. El seu
president, Eusebio Carrero, ha
decidit renunciar a la categoria
per manca de recursos econò-
mics. El primer equip jugarà la
pròxima campanya a Primera
Estatal A amb l’objectiu de re-
tornar a Plata, que es preveu que
incorpori canvis importants en
els propers dos anys. A final de
maig, el directiu va donar la car-
ta de llibertat a tots els membres
de la plantilla. Durant dos me-
sos, el club i l’Ajuntament han
mantingut contactes per tal de
trobar suport econòmic, que fi-
nalment no ha arribat. “Prefe-reixo estar a Primera i acon-seguir l’ascens a Plata que te-nir un equip mediocre que per-di la categoria”, ha dit Carrero,
fent referència al fet que la prò-
xima temporada baixaran set
conjunts de Plata ja que es
passarà de tres a dos grups.
Reaccions. La notícia de la
renúncia ha originat opinions
diverses. Des de l’Ajuntament,
el regidor d’Esports, Juan Par-
ra (PSC), ha valorat positiva-
ment que el president segueixi
sent el mecenes i “continuï  alcapdavant del club liderantuna nova etapa en la qual tam-bé s’aspira a fites importants”.
En aquest sentit, una de les per-
sones que ha viscut de ben a
prop la trajectòria de l’ FS
Montcada a Divisió de Plata és
Javi Vázquez, delegat durant els
primers anys i fundador del
planter: “És una decisió en-certada, si no hi ha diners permantenir-se és millor fer un
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trobar un espònsor
El president, Eusebio Carre-
ro, confia poder trobar un o di-
versos espònsors durant la
temporada de “transició” que
viurà el club a Primera A. El
directiu ha demanat el suport
de l’Ajuntament per incorporar
alguna empresa local al pro-
jecte del FS Montcada. Fonts
del club lamenten que durant
els nou anys a Divisió de Pla-
ta encara no hagi fructificat
cap acord com ha succeït amb
altres entitats, on el Consistori
ha actuat de mitjancer entre
ambdues parts. Sobre aques-
ta qüestió, el regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC), s’ha
compromès a buscar un ajut
econòmic, però ha matisat
que l’estructura unipersonal de
l’FS Montcada és un fre en la
recerca de patrocinadors:

equip a Primera”. D’altra ban-
da, des de la Penya Los Rebanaos
–els seguidors incondicionals de
l’FS Montcada– la renúncia ha
estat un cop dur. “Estem acos-tumats a gaudir al municipid’un futbol sala de nivell”, ha
comentat Paco Ventura, el por-
taveu dels aficionats i coordina-
dor del planter, un càrrec que
deixa de cara a la pròxima tem-
porada. En aquest sentit, el re-
gidor d’Esports també reconeix
que el fet de la renúncia l’entris-
teix “perquè Montcada perd lapossibilitat de veure unconjunt amb figures de prime-ra línia”. El president, Eusebio
Carrero, no ha desvetllat enca-
ra l’estructura i els noms que
composaran el pròxim equip
que jugarà a la categoria de Pri-
mera Estatal A.

“Entenem que el club és
seu i que cadascú pot fer
el que vulgui amb els seus
diners, però potser hauria
de tenir més pes la massa
social, evidentment sense
que el president perdés el
protagonisme”. SA

>> EL PLANTER

Els set equips
i l’escola

segueixen
sílvia alquézar
redacció

Malgrat els problemes econò-
mics i la incertesa del primer
equip fins a mitjan juny, el
planter de l’FS Montcada
continuarà la pròxima tempo-
rada amb el mateix nombre
de conjunts i pràcticament al
mateix nivell. El sènior B ha
baixat a Territorial i el tècnic
Sergio Berrios seguirà a la
banqueta. El juvenil i el cadet
militen a la màxima categoria
–nacional i preferent, respec-
tivament. També hi ha un
equip infantil, aleví, dos ben-
jamins i l’escola. En total, l’FS
Montcada té cada any més
d’un centenar de jugadors. El
planter, dirigit per Pedro Li-
trán, està fent gestions per po-
der trobar un o diversos pa-
trocinadors que els permeti
autofinançar el sènior B i el
juvenil, els dos blocs que ge-
neren més despeses. “Estemfent un gran esforç per sal-var la base”, ha dit el directiu.

 >> Eusebio Carrero

 >> El planter segueix igual

SILVIA DÍAZ

96-97. El Maxon Can Sant Joan puja a Plata.
97-98. Moviline Maxon. Playoff contra l’O’parrulo.
98-99. Campions de la Copa d’Espanya
de Divisió de Plata
99-00. MoviStar Maxon. Playoff davant Jaén.
00-01. MoviStar Maxon. Playoff Levitt Las Rozas.
01-02. MoviStar Maxon. Playoff Candelas Lugo.
02-03. Espanyol. Playoff Guadalajara.
03-04. Vitelcom. Primera cop que no juga playoff
04-05. Vitelcom. Playoff Tres Cantos.
05-06. No classificació playoff ascens.

Nou temporades a Divisió de Plata
Set intents d’ascens a Divisió d’Honor
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El CB Montcadareconeix la gestióde Pere Oliva

>> BÀSQUET. Sopar fi de temporada

El Club Bàsquet Montcada va
retre un emotiu homenatge al
president dels últims nou anys,
Pere Oliva, en el sopar fi de tem-
porada fet el 16 de juny. Els
socis van reconèixer el treball
d’un home que ha sanejat i ha
professionalitzat l’entitat.
En el torn de parlaments, l’exdi-
rectiu va agrair a tothom el seu
suport per tirar endavant el CB
Montcada –fent principal
èmfasi en la fàbrica de pintures
Valentine i l’Ajuntament– i va
demanar als aficionats que
segueixin ajudant la nova junta
directiva, presidida per Rosa
Olivares. “Han estat uns anys
molt importants a la meva
vida, he fet molts amics”, va
dir l’expresident. Per la seva ban-
da, la nova responsable del club
va assegurar que la nova junta –
formada majoritàriament per
dones– té moltes ganes i il·lusió.
Respecte a la figura d’Oliva, va
indicar que “el prestigi de

 >>  Rosa Olivares, César Monfort (centre) i Pere Oliva brinden pel futur del CB Montcada

FOTOS: LLUÍS MALDONADO
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l’entitat en l’actualitat es deu
a la seva gestió”.
Altres elogis. També va tenir
paraules d’agraïment el gerent
del CB Montcada, César Mon-
fort, qui va arribar fa cinc tem-
porades amb l’encàrrec d’Oliva
de professionalitzar l’estructura
de l’entitat: “Ha estat un pre-
sident de tots, el seu entusias-
me ha fet gran el club”. D’al-
tra banda, el director general de
Valentine, Ricard Agustí, va fer
un regal especial a Pere Oliva:
“A partir d’ara, totes les per-
sones vinculades al club tin-
dran un tractament especial
per la compra de pintures”. Per
part de l’Ajuntament, el regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC), va
lliurar en nom de l’alcalde –
absent per motius personals– a
l’exdirectiu una litografia origi-
nal del pintor Joan Capella i
d’un pin de plata de l’ermita de
Reixac, “una distinció
adreçada només a persones
que, pels seus mèrits, han de
tenir un tracte diferencial”.

El capità de l’EBA, cooperant al Senegal
El capità del conjunt EBA del CB Montcada, Jordi Pons, viatja
al Senegal per fer de cooperant en els projectes de les Escoles
Pies en aquest país africà. El club va lliurar el 28 de juny al
pivot local tres caixes de material esportiu perquè les faci
arribar a la població senegalesa. A la foto, Pons i la presiden-
ta, Rosa Olivares, en el moment del lliurament. PA >> Parra saluda Pere Oliva

LAURA GRAU
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El tècnic Jaume Puig segueixal primer equip de La Salle
sílvia alquézar
la redacció

La Salle Montcada està acabantde perfilar els equips de la prò-xima temporada. El tècnic Jau-me Puig seguirà un any més ala banqueta del sènior A mas-culí, que jugarà a la nova LligaCatalana que la Federació Ca-talana ha creat de cara a la campa-nya vinent. Respecte a fitxatges,el club encara no n’ha con-firmat cap, tot i que ha avançatque buscarà un jugador de la pri-mera línia en substitució delmàxim golejador del conjunt,Òscar Sanfelipe, qui deixal’handbol. El segon equip sèniormasculí  també incorporarà can-vis de cara a la pròxima tempo-rada. El club està buscant un nouentrenador, qui tindrà la missiód’aconseguir la permanència aSegona Catalana. Tot i haverperdut la categoria, La Salle Bsegueix a Segona fruit de la

>> FUTBOL SALA. Campionat cívic de la RiberaÈxit del torneig amb 18 conjunts
sílvia alquézar
la ribera

 >> Alguns dels participants en la categoria infantil del torneig

El conjunt Assalam, que en àrabvol dir la pau, va guanyar la pri-mera edició del Torneig cívic defutbol sala de la Ribera, disputatel 17 i 18 de juny amb una parti-cipació de 12 equips adults. Elbloc vencedor va superar a la fi-nal Los jóvenes de la Ribera per7 a 4. En la categoria infantil –amb 4 participants– els campionsvan ser Los amos de la Valentine,que es van imposar a la final 9-7a Los Zidanes. El conjunt méscívic van ser Los Riberiños, en-tre els quals hi havia el que va serescollit millor jugador deltorneig, Sergio Hermoso,president de l’Àrea de PolíticaTerritorial de l’Ajuntament i ca-pità del Sant Joan. El millorporter va ser Antonio Valverdei el pitxitxi, amb 15 gols, va serLehssen El Gharbi, d’Assalam.La valoració ha estat molt po-sitiva, ja que el torneig vaaplegar nombrosa participaciói es va desenvolupar sense inci-dents.L’èxit de la primera edició jaha portat als organitzadors –responsables del Pla Integral

NATÀLIA GIMENO

 >>  Jaume Puig dóna ordres als jugadors en un matx d’aquesta temporada

LAURA GRAU

de la Ribera– a preparar unnou campionat a la tardor.
“L’esport és una eina ex-
cel·lent per treballar el civis-

reestructuració de la Federacióamb la creació de la Lliga Cata-lana. Pel que fa al conjunt fe-mení, La Salle passa de dos sè-niors a només un amb l’objectiude ser més competitiu i no tenir

tants problemes per mantenir-se a Primera. El nou tècnic ésJuan Manuel Fernàndez, delCornellà, en substitució deJosep Quirós, qui dirigirà l’in-fantil masculí.

Sopar fi temporada
La Salle va tancar la temporada
amb un sopar el 16 de juny durant
el qual es va lliurar la insígnia d’or
del club al soci número 1 i cofun-
dador de l’entitat, Jesús Corral –a
la foto amb Josep Maresma, el
president. També es va retre
homenatge als jugadors sèniors
Òscar Sanfelipe –foto dreta– i Xavi
Sánchez, que deixen l’handbolb. SA

FOTOS: LA SALLE

>> HANDBOL. Pròxima temporada

me i la integració”, ha dit Na-tàlia Gimeno, tècnica de desen-volupament comunitari delPla Integral.

 >> Els partits van despertar expectació a la Ribera

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> FUTBOL. Preferent Regional
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El Montcada contractaquatre defenses

>> FUTBOL. Segona Regional
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El Sant Joan incorporaels primers cinc fitxatges

El CD Montcada ja té tancadala plantilla de la pròxima tem-porada amb la incorporaciódels quatre últims fitxatges. Estracta dels centrals Albert So-lanas, de 20 anys que prové delSant Gabriel, i Juanjo, 22 anysque ha jugat en el Marianao deSant Boi; el lateral esquerreJuli, de 33 anys que la cam-panya anterior també va mili-tar al Marianao tot i que téexperiència en categories supe-riors amb equips com el Xerési el Leganès, de Segona A; i Is-

 >>  Els jugadors del Sant Joan van rebre el reconeixement del club i socis

El Sant Joan Atlètic ha co-mençat a dissenyar la plantillade la pròxima temporada. Elclub ha renovat els defensesGarcía, Jiménez, Mora i Sama;els migcampistes Sergio Her-moso, Catena, Salinas,Sinobas, Ruiz i López; i elsdavanters Salinas i Barbosa.Són baixa el porter Iván Lópezi el defensa Marcos Hermoso,que han fitxat pel CDMontcada, a més de Giménez,

Laguna, Cristian i Merlos.Els cinc primers fitxatges sónel defensa Rafael López, el da-vanter Juan Rubio i elsjuvenils de l’EF Montcada Pe-dro, Carlos Lorenzo iChristian Domínguez. El SantJoan va tancar la temporadael passat 24 de juny amb unpartit amistòs contra el PalauB amb motiu de la FestaMajor del barri. El club varetre un petit homenatge alscomponents de la plantillaamb l’entrega d’un obsequi.

SANTI RH

rael, un doble pivot en defensade 24 anys també fitxat delMarianao. Pel que fa al costècnic, Cuqui farà les tasques desegon entrenador.
Grup I. El CD Montcada jaconeix quins seran els seus rivalsa la pròxima lliga de Preferent.El conjunt local ha quedat en-quadrat al Grup Primer, quetornarà a ser força competitiuamb clubs destacats coml’Escala, el Vic, el Sant Feliu deGuíxols i el Sant Celoni,aquests dos últims descendits dePrimera Catalana.

Acord per potenciar el futbol del planter
El CD Montcada, l’EF Montcada i el Sant Joan Atlètic van
signar el 20 de juny un acord, vigent per tres anys, per tal de
constituir una comissió de seguiment del futbol base de
Montcada i Reixac. L’objectiu és determinar, en cada cas,
quines possibilitats futbolístiques té cada jugador que surt de
l’escola i intentar que continuï als clubs locals. A la foto, els
directius de cada entitat amb l’alcalde i el regidor d’Esports.SD

SILVIA DÍAZ
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El millor torneig montcadencregistra resultats inesperats
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>> CAÇA.  Fira de Caça de BarcelonaMas Duran acull la primera edició
sílvia alquézar
redacció

 >> El gran mestre brasiler Henrique Mecking –a l’esquerra– és el número 1 del rànquing

 >> Les edicions de la Fira de Montcada han estat un èxit

Mas Duran acollirà l’1 i el 2 dejuliol la primera edició de la Firade Caça de Barcelona, organit-zada per la Societat de CaçadorsEl Tordo i l’Associació Fira deCaça de Montcada.L’esdeveni-ment, fins ara d’àmbit local, hadonat un salt qualitatiu i quan-titatiu important, ja que s’hapassat d’un matí a dos dies i ésprevista la participació d’unatrentena d’expositors d’arreu deCatalunya i de l’estat espanyol.La Fira començarà dissabteamb amb les exposicions de gos-sos de caça i d’armes, unaexhibició de gossos mostra i tiramb arc i dues xerrades sobrela caça menor i major. A les 12htindrà lloc una missa campestrea Sant Hubert oficiada pel bisbe

EL TORDO

PILAR ABIÁN

L’Open Internacional d’EscacsVila de Montcada estàregistrant resultats sorprenentsa manca encara de tres rondesperquè acabi el campionat, queva començar el 25 de juny iacabarà el 4 de juliol. En elmoment de tancar aquestaedició, el líder era l’indi RoySaptarshi, imbatut fins a la quartajornada amb 4 punts. En segonlloc es trobaven tres jugadorsempatats a 3’5 punts: el granmestre Gabriel del Río, el mestre

de Terrassa, Josep Àngel Saiz.Diumenge es disputarà lasegona edició del Trofeu Vilade Montcada, en el qual és pre-vista la participació d’una vintenade gossos. El certamen premiael guia que sàpiga controlarmillor l’animal, que ha delocalitzar una perdiu. El presi-

dent de la Societat de CaçadorsEl Tordo, Juan Pozas, esperaque la Fira sigui un èxit.
“Preveiem l’assistència d’unes
12.000 persones al llarg dels dos
dies”. Un dels objectius delsorganitzadors és acollir aMontcada i Reixac el Campionatde Catalunya de caça.

sílvia alquézar
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Ilde Teruel, campió en3.000 metres obstacles

>> CICLISME. Curses de Castelló i Tarragona
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El CC Montcada obtébons resultats al juny

Ildefonso Teruel, de la JoventutAtlètica Montcada, s’ha pro-clamat campió català en la cate-goria de veterans de 45 a 49 anysa la prova dels 3.000 metres obs-tacles del Campionat de Cata-lunya a l’aire lliure, que va tenir

El CC Montcada ha aconseguitbons resultats al mes de juny. Ala Volta del Llagostí (Castelló),Ibon Zugasti va ser el tercer enla contrarrellotge individual quees va fer el dia 23. En la classi-ficació final, després de duesjornades de cursa, el ciclista lo-cal va guanyar el premi de lamuntanya. Per equips, el CCMontcada va ser el setè. A laprova tarragonina de Vinyals iArcs, disputada el dia 17, Zugastiva ser el segon de la general,

mentre que Aleix Fàbregas va serel catorzè. Per equips, el clubmontcadenc va acabar en segonaposició. D’altra banda, entre el30 de maig i el 5 de juny va tenirlloc la Volta a Tarragona, onZugasti va ser el setè de la gene-ral, Fàbregas es va classificar enel 31è lloc i va ser el segon millorsost-21, mentre que CarlosLapuerta va finalitzar en la 37enaposició. Aleix Fàbregas va par-ticipar el 24 de juny al Cam-pionat d’Espanya sost-23, que vatenir lloc a Madrid. El corredorlocal va ser el 43è.

>> CICLOTURISME. Quebrantahuesos
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José Ortín guanya enla categoria de veterans
El ciclista montcadenc José Or-tín ha tornat a obtenir un altreèxit a la Quebrantahuesos, laprova més dura del calendari ci-cloturista. El corredor va ser elprimer a travessar la meta de lacategoria veterà de 55 a 65 anys,amb 394 arribats. Ortín va re-córrer els 205 quilòmetres amb

lloc el 25 de juny a les pistesPaco Águila de Badalona.L’atleta montcadenc participaràdel 30 de juny al 2 de juliol altorneig estatal, que tindrà lloca la ciutat murciana d’Águilas.El corredor local es mostraesperançat de poder obtenir unaltre bon resultat.

sortida i arribada de Sabiñánigo(Osca) en un temps de 6 hores,14 minuts i 20 segons. El ciclis-ta va entrar el 182 de la generalamb 7.138 participants, els qualsvan haver de superar quatreports de muntanya de primeracategoria dels Pirineus:Somport (1.640m), MarieBlanque (1.035m), Portalet(1.794) i Hoz (1.272).

 >> Ildefonso Teruel saltant un obstacle a la prova del torneig català

JAM

català Jorge Iglesias i el mestreinternacional Roy Chowdhury,de l’Índia. L’ucraïnès ViktorMoskalenko, gran mestre i nú-mero 2 del rànquing del torneig,tenia 3 punts.
Novetat. El número 1 delrànquing del torneig va canviara última hora. Finalment, no par-ticipa Farhad Tahirov, del’Azerbaijan. El seu lloc l’ocupael gran mestre brasiler HenriqueMecking, component de l’elitmundial als anys 70 que, per mo-tius de salut, va haver d’aban-

donar la competició d’alt nivell.El jugador carioca va ser el nú-mero 3 del rànquing mundial enel 1978 amb un ELO de 2.635punts, justament per darrera deTolia Karpov i Víktor Korchnoi.En el torneig montcadenc, però,no està tenint gaire sort, ja queen la primera ronda va perdrecontra l’italoargentí AdriánRandazzo. Fins a la quarta ron-da, Mecking tenia 2’5 punts.El campionat acabarà el 4 dejuliol amb el lliurament de pre-mis al mateix pavelló i amb unpetit refrigeri per als assistents.

>> ESCACS. Open Internacional Vila de Montcada >> ATLETISME. Campionat de Catalunya de veterans
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viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

>> ACTIVITATS D’ESTIU. CloendaUna jornada festiva el 20 de juliol a laplaça Lluís Companys tancarà els actes
La plaça Lluís Companys
acollirà un any més, el 20
de juliol, a partir de les
18h, la festa de cloenda de
les activitats d’estiu. L’es-
deveniment, organitzat
per l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME),
és una cita obligada per als
montcadencs, sobretot
per als més petits, i posa
punt i final a tot un mes
d’actes al carrer. A la festa
hi haurà activitats tradi-
cionals com els quads, cars
i inflables, a més d’una
atracció estelar, que està
pendent de concretar. A
més, durant tota la tarda

silvia díaz
redacció
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 >> La festa de cloenda de l’any passat va reunir centenars de persones

Els inflables, el circuit de cars, els quads i una atracció sorpresa posaran punt i final a l’esport al carrer el 20 de juliol

>> ESTIU 2006. Activitats de juliol

Durant el mes de juliol
tindrà lloc el gruix cen-
tral de les activitats
d’estiu de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure
(IME). La novetat és el
canvi de dia del Cam-
pionat de Natació, que
aquesta edició es farà un
dimecres en comptes d’un
divendres. Segons l’IME,
el canvi pretén aug-
mentar la participació. La
vuitena edició del torneig
tindrà lloc el 12 de juliol
(19h) a la piscina d’estiu
(Zona Esportiva Cen-
tre). Les inscripcions en-
cara estan obertes a les
oficines de l’IME, al preu
d’un euro.
La piscina acollirà el 9 de

El Campionat deNatació, dimecres
juliol una nova edició del
“Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple”. D’11 a 17h hi
haurà una carpa de volun-
taris de la Fundació Escle-
rosi Múltiple, que pren-
dran nota dels metres ne-
dats pels montcadencs i
vendran material de la
campanya. La resta d’acti-
vitats d’estiu per aquest
mes són: Diada d’Hand-
bol, el 4 de juliol a les 18h,
a la plaça de l’Església;
Diada de futbol sala, el 6
de juliol a les 18h, davant
el pavelló Miquel Poblet;
3x3 de bàsquet, l’11 de
juliol a les 18h, a la plaça
de l’Església; i Cursa de
Bicis Marxa Lenta, el 18
de juliol a les 19h. SD

montcada és estiu
TAI-TXÍ> Curs
Augment considerable de participants
L’edició 2006 del curs de tai-txí d’estiu és l’activitat a la
qual més persones s’han inscrit, gairebé trenta. Aquesta
modalitat és un sistema d’equilibri de l’activitat física i
mental, adequada per a la relaxació. Les classes van
començar el 26 de juny i acabaran el 19 de juliol. S’im-
parteixen a la Zona Esportiva Centre. SD

El bàsquet obre les activitats al carrer
El 3x3 bàsquet a Can Sant Joan va obrir el 22 de juny
les activitats al carrer de l’Estiu 2006. Vint equips de
quatre persones, de totes les edats, van participar a
l’acte, que va tenir lloc a la plaça del Bosc. El lliurament
de premis va anar a càrrec del president de l’IME i
d’altres autoritats municipals. L’IME va rebre el suport
del CEB Can Sant Joan per organitzar l’activitat. SD

3x3 BÀSQUET> Can Sant Joan

 >> El torneig va comptar amb gairebé 80 participants

SILVIA DÍAZ

 >> Els curs d’estiu de tai-txi es va inaugurar el 26 de juny

SILVIA DÍAZ

L’orient, a la Zona Esportiva Centre
Vint-i-cinc persones s’han inscrit a la primera edi-
ció del curs de danses orientals, que s’imparteix a la
Zona Esportiva Centre del 27 de juny al 20 de juliol.
A les classes, els participants s’iniciaran en l’exotisme
dels ritmes dels països asiàtics. El curs té lloc tots els
dimarts i els dijous. SD

DANSA> Curs

Nova festa del futbol sala
L’IME, amb la col·laboració de l’AE Can Cuiàs, va
organitzar una nova Diada de Futbol Sala al carrer,
a la pista coberta de Can Cuiàs, el passat 27 de juny.
Durant tota la tarda es van instal·lar dos camps arti-
ficials, en els quals se succeïen partits simultanis de
jugadors de totes les edats. Les autoritats municipals
van ser presents en el lliurament de premis. SD

FUTBOL SALA> CAN CUIÀS

 >> Partit de la Diada de futbol sala a Can Cuiàs

SILVIA DÍAZ

 >> El curs de danses orientals és una novetat d’aquest any
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La lliga d’estiu acaba el 13 de juliol
La lliga local de futbol sala acabarà el 8 de juliol i els
quatre millors classificats dels dos grups jugaran els
play-offs, que tindran lloc del 10 al 12 de juliol al pavelló
Miquel Poblet (20h), on també es jugarà la final, el 13
de juliol (20h). El guanyador s’emportarà un viatge,
gentilesa d’una agència de Montcada i Reixac, i tots
els participants rebran un obsequi de l’IME. SA

SILVIA DÍAZ

es podrà veure una expo-
sició de fotografies que
resumeix en imatges el
contingut de les activitats
d’estiu 2006.
El president de l’IME i re-
gidor d’Esports, Juan Pa-
rra (PSC), ha manifestat
que la cloenda pretén “tan-
car les activitats d’estiu
de manera festiva, amb
un acte que pugui aglu-
tinar moltes persones”.
Segons el regidor, el pro-
grama que l’IME elabora
cada any pretén “que la
gent surti al carrer, mos-
trar tot el ventall d’ac-
tivitats que es pot prac-
ticar a Montcada i, tam-
bé, ensenyar que l’esport

no és necessàriament
competició, sinó que pot
ser diversió”. La cloenda
acull més d’un miler de
persones cada any.
Dades anuals. Segons
Parra, cada any participen
unes 2.000 persones en el
conjunt d’activitats d’es-
tiu que proposa l’IME,
on s’inclouen els actes al
carrer, els cursos a la
Zona Esportiva Centre i
els Casals d’Estiu. El
pressupost de les activi-
tats esportives que for-
men el programa Estiu
2006 de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac puja
a 21.000 euros.
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actualitatdels clubs

Alevins montcadencs fitxen pel Barça
Els jugadors David Ortega i Aleix Moreno, fins ara
pivot i porter respectivament del CFS Montcada, ju-
garan la propera temporada a l’aleví A del FC Barcelo-
na de futbol sala. Per
als dos infants, militar
a un equip consagrat
com el Barça és tota
una oportunitat de
projecció en aquest
esport. Tots dos juga-
ran plegats a un equip
que ja coneixen,
perquè ha estat rival
del Montcada aquesta
temporada. A més, l’any que ve, tant el Barça com el
club montcadenc passaran de jugar de Primera Divisió
de Barcelona a una categoria superior, la Preferent.
La Federació Catalana ha escollit els quatre millors
equips dels tres grups que formaven la Primera Divisió
i ha creat un grup únic a la nova categoria. SD

FUTBOL SALA> Jugadors locals
Primera posició en 1.000 m obstacles
El corredor de la Joventut Atlètica Montcada (JAM)
Aitor Martín es va proclamar Campió de Catalunya
en la cursa de 1.000 metres obstacles de la categoria
infantil, a la final del Campionat de Catalunya, que es
va celebrar el 17 i 18 de juny al Prat de Llobregat. El
temps del montcadenc va ser de 3’04’’54. Martín també
competia en salt de longitud i en aquesta prova va ser
onzè, amb una marca de 4’08 m. Uns altres sis atletes
de la JAM van competir a la final catalana. L’alevina
Paula Teruel va ser sisena (1’59’’66) en 600 metres llisos,
aconseguint un rècord personal; l’infantil Adrián Se-
rrano va obtenir la novena posició en 3.000 metres
llisos (11’12’’44). En cadet, Aida Ariza va ser setena en
3.000 metres llisos (11’45’’36), Sara Zamarreño va
obtenir el novè lloc en 600 metres llisos (1’50’’23) i
Lluís Naval va ser quinzè en 1.500 metres obstacles
(5’25’’73). El cadet Oualid Nassiri, en 3.000 metres
llisos, es va retirar perquè va patir molèsties. SD

JAM > ATLETISME
L’esport ripolletenc premia Maria Ganella
BÀSQUET> Reconeixement comarcal

SILVIA DÍAZLa jugadora de bàsquet montcaden-
ca Maria Ganella va rebre un dels
Trofeus de l’Esport 2006 que atorga
el Patronat Municipal d’Esports de
Ripollet als millors esportistes de
la temporada. Ganella, jugadora
aquesta temporada de l’equip Mini
Femení del CB Sant Gabriel de
Ripollet, va rebre el guardó el 10
de juny, en el marc de la Festa de
l’Esport de la localitat, per ser
campiona d’Espanya de la seva cate-  >> Maria Ganella
goria, un triomf que va aconseguir al mes d’abril, quan
va formar part de la Selecció Catalana Mini. La montca-
denca, de 12 anys i 1’72 metres d’alçada, jugarà la propera
temporada a la UB Barça. SD

 >> David Ortega i Aleix Moreno

EF MONTCADA> FUTBOL Els dos alevins podrien jugar a Primera
La Federació Catalana de Futbol ha ascendit a Primera
Divisió l’equip aleví B de l’EF Montcada, que entrena
José Manuel Cano, en ser un dels millors segons classifi-
cats de la lliga. En aquesta categoria, pugen de nivell tots
els primers de cada grup i, posteriorment, la Federació
escull els millors segons. L’EF Montcada ja tenia aquest
any un equip a Primera, l’aleví A, i segons el president
del club, José Hernández, “farem tots els esforços
possibles per mantenir dos equips a Primera. El nivell
és alt i has de tenir jugadors ben formats, però abans
que comenci la temporada reforçarem els equips”. El
conjunt que ha guanyat la categoria, l’aleví B, l’any que
ve serà de segon any i es convertirà en l’aleví A, ja que
els actuals jugadors d’aquest equip formaran l’infantil
B. Els actuals benjamins A seran els integrants de l’aleví
B. L’Escola mantindrà la propera temporada un equip
a Primera Divisió a totes les categories, a excepció del
cadet que aquest any ha baixat a Segona.  SD

 >> El Granollers ha estat el màxim rival de l’aleví B (vermell)

ARXIU/SILVIA DÍAZ

L’Escola de Futbol
Montcada va acabar la tem-
porada 2005-6 amb un
sopar i una festa al camp
municipal de la Font
Freda el 17 de juny, a la
qual van assistir unes 500
persones. A la festa hi va
haver reconeixements per
a tots els jugadors i juga-
dores de l’entitat, a més
dels entrenadors. Les
autoritats municipals,
encapçalades per l’alcalde
de Montcada i Reixac, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), i
la direcció del club van
lliurar els guardons. La
festa va posar punt i final
al primer torneig de
futbol de l’entitat, que va
començar el 10 de juny
amb partits de futbol i

 >> L’equip benjamí A mostra els seus guardons

JOSÉ LUIS SAMPER
Una festa tanca la temporada

futbol sala de tots els
equips del club. El
president de l’Escola,
José Hernández, ha
manifestat que “estem
molt satisfets de com ha
funcionat el primer
torneig com a escola,
hem tingut un gran èxit
de participació i també
de resultats i, a més,
crec que hem repartit bé
els partits de futbol en-
tre els dos camps,
perquè tothom pogués
gaudir del campionat”.
El club ja ha començat el
procés d’inscripció per a
la temporada 2006-2007,
que mantindrà oberta
durant tot el mes de
juliol i principi de
setembre. Els interessats

a jugar a futbol i a futbol
sala a l’Escola poden
adreçar-se els dimarts i
dijous, de 18 a 20h, als

camps municipals de Can
Sant Joan i de la Font
Freda a formalitzar la
inscripció. SD

SILVIA DÍAZ

El Pavelló s’omple en la fi del curs
Centenars de montcadencs van omplir el pavelló Miquel
Poblet el 18 de juny, amb motiu del festival de fi de
temporada que organitza el Club Gimnàstic La Unió.
A l’acte van participar les 115 gimnastes de l’entitat,
que van mostrar les seves habilitats tant en modalitat
individual com de conjunt, de les cinc categories: corda,
pilota, masses, cèrcol i mans lliures. Al festival van
participar noies de totes les edats que hi ha a l’entitat,
dels equips de competició i dels de Promoció. La coor-
dinadora de La Unió, Pilar Cañero, ha destacat que
“tot va sortir molt bé i la participació dels pares,
que van omplir el pavelló, va ser excel·lent”.
Abans de fer vacances, el club gimnàstic participarà

amb una exhibició a la
festa de cloenda de les
activitats anuals de La
Unió, que tindrà lloc a
la seu de l’entitat (av.
Catalunya, 16-18), el 8 de
juliol a la tarda. La
propera temporada del
club gimnàstic comen-
çarà al setembre però les
persones que s’hi vulguin
inscriure han de forma-
litzar la matrícula durant
el mes de juliol. SD>> Exhibició de les gimnastes
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 >> Els set integrants que van anar a la final catalana

JAM

Dos montcadencs viatgen a Holanda
Els montcadencs Esteban Moly i Susana Jurado, jugadors
del CK Cerdanyola, van formar part de la Selecció Ca-
talana Universitària (sots-21) que va participar a la Copa
del Món (23 al 25 de juny a Rotterdam,  Holanda). Moly
és també l’entrenador de l’equip infantil de l’IES Mont-
serrat Miró. Tots dos eren nous al combinat català, que
va quedar sisè. Catalunya va perdre els dos primers par-
tits, davant Rússia (11-2) i Holanda (11-3) i va empatar
davant Alemanya a cistelles. SD

KORFBAL> Copa del Món

Preparació de la base per al proper curs
Els responsables de la base del CFS Montcada estan dis-
senyant l’estructura del planter i preparant els equips
per a la propera temporada. El club farà proves als pos-
sibles futurs jugadors de l’entitat durant tot el mes de
juliol a la pista municipal coberta. L’objectiu és formar
un equip per a cada categoria, prebenjamí, benjamí, aleví,
infantil, cadet i juvenil, a excepció de la benjamí, en la
qual hi haurà dos conjunts. En total, el club vol aconse-
guir set equips de base, un menys que aquesta temporada,
en què hi havia dos cadets. L’entitat encara té obert el
termini d’inscripció per a infants i joves. Els interessats
es poden adreçar a la seu del CFS Montcada, al carrer
Tarragona, 5. D’altra banda, l’equip benjamí –que la tem-
porada vinent esdevindrà aleví- jugarà un torneig els dies 1
i 2 de juliol a Torribera (Santa Coloma de Gramenet). SD

CFS MONTCADA> FUTBOL SALA

 >> Els benjamins preparen l’any vinent

GIMNÀSTICA> Festival

SILVIA DÍAZ
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Nova vida. Juan Pozas és el responsable del salt qualitatiu
que la Societat de Caçadors El Tordo de Montcada i Reixac ha
experimentat des que fa sis anys va fer-se càrrec de la pre-
sidència. Una malaltia crònica el va obligar a deixar la seva feina
de transportista i dedicar-se a una vida tranquil·la. Els mateixos
metges li van recomanar que no es quedés a casa i ocupés el seu
temps en una activitat que l’omplís de veritat. No s’ho va pensar
dues vegades quan l’antiga junta d’El Tordo li va proposar que se
n’ocupés de l’entitat que, durant aquest període, ha passat a
tenir un prestigi en el món de la cinegètica catalana. La Societat
ha organitzat cinc edicions de la Fira del Caçador i el Gos de
Montcada a Mas Duran, a Mas Rampinyo, i enguany ja ho té tot
a punt per a la primera Fira de Caça de Barcelona, que tindrà lloc
els dies 1 i 2 de juliol. La fita és important, però els objectius
d’aquest home de 52 anys que es declara amant de la natura i
dels animals van més enllà: ha iniciat les gestions per portar l’any
vinent a la ciutat la Fira de Caça de Catalunya.

“Els caçadors som amantsde la natura i dels animals”

Repoblem l’entorn
amb aus i conills

de granja, els
posem menjar i

cuidem els camins

Un dels objectius
de la Fira  és

donar a conèixer
la caça a tothom

 i treure’ns
la imatge negativa

�

president de la Societat de Caçadors El Tordo

SÍLVIA ALQUÉZAR

� Per què li agrada la caça?L’afició em ve de petit, quansortia a caçar ocells amb xarxaamb el meu pare. La caça és unamanera de fer esport i estar encontacte amb la natura. Els ca-çadors som els primers amantsde l’entorn i dels animals.
� Com s’entèn això?És difícil d’explicar i d’entendre.Fins i tot, alguns detractors ensdiuen assassins, però res méslluny de la realitat. Per exemple,repoblem l’entorn amb aus iconills de granja,ens preocupem queels animals del bosctinguin menjar, cui-dem els camins fo-restals o col·labo-rem en matèria deprevenció d’incen-dis.
� Cacen a Mont-
cada?Sí, a la Serralada deMarina. Cacem per-dius, faisans,conills... que hemdeixat anar abans.També agafemporcs senglars, no-més els adults. Hideu haver uns 40.
� No és perillós
que vagin dispa-
rant pel bosc?Només disparemquan veiem la peça. A més, l’àreade caça està delimitada, noanem per tota la muntanya.Comprenc que pugui

Juan PozasJuan Pozas

impressionar veure una vintenade gossos i vuit homes vestitsde militars amb les escopetes al’espatlla. Precisament un delsobjectius de la Fira de Caça quefem a Mas Duran és donar aconèixer la caça a la gent delcarrer i començar a treure’ns laimatge negativa.
� Espera que passin moltes
persones per la Fira?Confiem tenir entre 10.000 i12.000 visitants. Hi haurà unatrentena d’expositors i moltesactivitats.

� Quines en re-
comana?El trofeu de gos-sos mostra sobreperdius serà espec-tacular. Aquí no hiha mort. Són gos-sos que estan en-sinistrats per lo-calitzar la peça, pe-rò no l’agafen.També estarà bé lamissa campera, jaque ve el bisbe deTerrassa. Però elque té més èxit ésel làser soht, un si-mulador de tir.
� Mas Duran és
un bon lloc per
acollir la Fira?És un privilegi te-nir aquest espai alnostre municipi. Ja portem sisanys fent-la en aquest indret isempre ha resultat un èxit. Lade Montcada és una de les Fires

més importants de Catalunya,juntament amb la de Tàrrega.
� Quins són els objectius de
futur de la Societat El Tordo?Tenim objectius ambiciosos.Volem organitzar l’any vinenta Mas Duran la Fira de Caça deCatalunya. Seran també dosdies, però hi participaran mésestands i hi haurà més exhibi-cions. També celebraríem elCampionat de Catalunya deCaça Pràctica, la mateixamodalitat que farem el pròximdiumenge.
� Què significa per a vostè
la Societat El Tordo?És una manera d’ocupar el meutemps en una activitat quem’apassiona. Tinc insuficiènciarenal, o sigui, que faig diàlisi tresdies a la setmana i estic a l’esperad’un trasplantament de ronyó.Els metges em van recomanarque no em quedés a casa, quesortís i que fes sobretot el quem’agradés. Estic content perquètinc una ocupació que puc com-paginar amb la malaltia i, alhora,contribueixo a donar a conèixerla meva ciutat a través de la caça.
� Surt de caça?Surto sobretot a caminar, aprendre un glop d’aigua a la fontdels Caçadors o dels Avenallers.És la millor teràpia del món.També m’agrada anar a MasDuran a veure les perdius, elsfaisans, els conills...
� Abans de dedicar-se de ple
a la caça també era entrena-
dor de futbol a Can Sant Joan.

Qui guanyarà el Mundial
d’Alemanya?Brasil és molt Brasil, però Ale-manya està forta i juga a casa,amb el que tot això implica.

�Què en pensa d’ Espanya?No ha donat mala imatge, peròencara li falta. Ha de treballarmés, tenir més rapidesa i for-talesa física.


