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El Valentine Montcada es va 
quedar a un pas d’aconseguir un 
lloc al play-off d’ascens a la Copa 
Catalunya. Els montcadencs 
van fer els deures i van sumar la 
seva quarta victòria consecutiva 
a l’última jornada a la pista del 
Santpedor amb un 69 a 76. Aquest 
triomf, però, no va ser suficient ja 
que el Barberà, que també volia 
acabar entre els quatre primers, 
tampoc va fallar i va superar el 
Castellbisbal, el segon classificat 
que lluitava per ser primer, amb 
un clar 72 a 53. 
El partit a la pista del Santpedor no 
es va decidir fins a l’últim quart. 
El Valentine, que comptava amb 
l’important baixa del seu capità, 
Raúl Ortega, va anar durant gran 
part del partit per sota en el mar-
cador, però va reaccionar a temps 
als últims minuts gràcies, en gran 
part, a la bona actuació d’Unai 
Abrisqueta i Aitor Murua.
Finalment, Club Natació Tàrre-
ga, Castellbisbal, Barberà i CN 
Terrassa lluitaran per l’ascens. El 
Valentine va acabar cinquè amb 
un balanç de 18 victòries i 10 
derrotes, un excel·lent resultat 
per a un equip nou format per 
una gran quantitat de jugadors 
joves que l’any passat estaven 
a la Tercera Catalana. El tècnic 
de l’equip, Miquel Àngel Cor-
tón, feia el seu particular balanç: 
“La valoració és molt positiva. 
Jugar el play-off d’ascens hau-

ria estat la cirereta a una molt 
bona temporada, però no hem 
de mirar un resultat sinó el 
treball de tots aquests mesos. 
Els jugadors han respost molt 
bé i estic content. Hem assolit 
el nostre objectiu de tornar la 
il·lusió a Montcada amb gent 
del planter”. 

Pensant en el futur. Cara a la 
propera temporada, el club té 
la intenció de tornar a apostar 
per Cortón a la banqueta i ja li 
ha plantejat la continuïtat a Raúl 
Ortega i Unai Abrisqueta, els dos 
únics jugadors de l’equip EBA 
que no van deixar el club l’estiu 
passat. El 5 de juny, l’entitat recu-
perarà el seu sopar de fi de tem-
porada al restaurant Can Piqué, 
que també servirà per recaptar 
diners per a l’associació Adimir. 

Rafa Jiménez |  Redacció

El Valentine es queda a les portes 
de lluitar per l’ascens de categoria

Marc Amenós, en una jugada a l’últim partit a casa contra el Sicoris | SANTI ROMERO

Els montcadencs signen una temporada brillant i acaban cinquens, a una victòria del play-off per pujar

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA
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l’entrevista. Rosa Olivares, presidenta del CB Montcada

-Quina valoració es fa d’aquesta 
temporada per part de la directiva?
Estem molt contents. Partíem d’una 
situació difícil, però l’equip es va 
anar fent fort. Al final, hem estat a 
punt de lluitar per l’ascens, però ens 

hem de quedar amb el bon joc del 
tram final de la temporada.
-Esperava estar lluitant per pujar?
L’objectiu era mantenir la categoria, 
però tots ens vam il·lusionar amb la 
bona ratxa de l’equip. Si s’hagués 
aconseguit, hauríem fet l’esforç ne-
cessari per pujar.
-Continuarà Miquel Àngel Cortón a 
la banqueta?
Hem parlat amb ell i volem que con-
tinuï. Les coses han anat bé i no cal 
fer canvis. A veure si l’any proper 

podem millorar la nostra classifica-
ció.
-Què passarà amb Raúl Ortega i 
Unai Abrissqueta?
Ells són més que dos bons jugadors. 
El seu gest de continuar a l’equip 
després de deixar la Lliga EBA ens 
va donar molta moral al club. Fa-
rem tot el que estigui a les nostres 
mans perquè es quedin. També és 
la seva voluntat, però a vegades hi 
ha circunstàncies alienes que ho 
impedeixen | RJ

“L’objectiu era la permanència, però ens vam il·lusionar amb la bona ratxa”

El Game’s Gallery 
s’acomiada amb 
una nova derrota

Antepenúltim i ja descendit a la 
Primera Nacional B, el Game’s 
Gallery somniava amb acomia-
dar-se de la categoria amb una 
última victòria davant la seva afi-
ció. El rival de l’última jornada, 
el Vall de Tenes, no semblava, 
però, el més adient, ja que encara 
mantenia opcions de ser tercer. 
Tot i donar una bona imatge, els 
montcadencs van encaixar una 
altra derrota per 2 a 6. 
La directiva i el cos tècnic ja tre-
ballen en la confecció d’un nou 
projecte a la Primera Nacional 
B. “Per fi s’ha acabat aques-
ta agonia. Ara ja pensem en 
el futur i farem un equip per 
pujar”, ha declarat el tècnic 
Juan Antonio Jaro. Pedro Litrán, 
gerent del club, va descartar, per 
una qüestió econòmica, que el 
primer equip pugui mantenir la 
categoria si es produeixen renún-
cies d’altres clubs. “Hem de to-
car de peus a terra i fer un pro-
jecte a la Primera B basat en 
el planter”, va dir durant l’acte 
de presentació de l’acord amb el 
nou patrocinador, Mausa.

FUTBOL SALA

Rafa Jiménez | Redacció

Miguelito, contra el Vall de Tenes | S. ROMERO
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La Junta Directiva de l’Escola de 
Futbol Montcada va emetre el 19 
de maig un comunicat en el que 
mostra la seva disconformitat 
amb la intenció del CD Montca-
da de confeccionar un equip ju-
venil per a la propera temporada. 
En el seu escrit, l’EF Montcada, 
que va néixer a l’any 2005 fruit 
de la fusió del futbol base del CD 
Montcada i l’EF Can Sant Joan 
Blaugrana, considera que aquesta 
decisió, feta pública fa un parell 
de setmanes, “trenca de soca-rel 
l’esperit” d’aquell acord. La jun-
ta que dirigeix Manel Trias acusa 

també el club verd d’intentar for-
mar aquest nou equip majoritària-
ment amb jugadors seus, “aprofi-
tant-se de la formació rebuda a 
l’Escola”.
En boca del seu vicepresident, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís, el CD 
Montcada s’ha limitat a dir que 
no canviarà la seva idea. “Nosal-
tres ja vam fer un altre escrit 
amb les nostres intencions. Que 
la gent llegeixi les dues cartes i 
tregui les seves pròpies conclu-
sions”, ha dit ‘Tato’.  Manel Trias 
i el vicepresident verd ja han man-
tingut una primera reunió per in-
tentar apropar posicions. 

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada discrepa 
de la creació d’un equip 
juvenil al CD Montcada
Les dues parts ja s’han reunit per apropar posicions

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

La UE Sant Joan lliga la permanència 
enmig d’una festa social i esportiva
L’equip es va voler afegir a la festa del soci aconseguint un espectacular 8 a 1 contra el Sant Ignasi

Amb motiu de la festa del soci, 
la UE Sant Joan va viure una 
jornada rodona a nivell social i 
esportiu. El club va homenatjar 
la plantilla que l’any passat va 
aconseguir l’ascens i l’equip ac-
tual es va voler afegir a la festa 

amb una contundent victòria per 
8 a 1 contra el Sant Ignasi que ja 
li dóna la salvació de forma ma-
temàtica. La festa també va ser-
vir per estrenar el nou himne del 
club, del grup Don Hamaca y 
los Confusos del Tablao. L’única 
notícia trista a l’entorn del club 

va arribar amb la inesperada 
mort d’Antonio Ortega, pare del 
directiu de l’entitat Toni Ortega. 
Una jornada abans, l’equip va 
sumar tres punts més sense ha-
ver de jugar, ja que el Cerdanyo-
la de Mataró, ja descendit, no es 
va presentar al seu partit.

Rafa Jiménez |  Redacció

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

El Santa Maria fa 
fora el seu tècnic
Un dia abans del partit al camp 
del líder i a manca de quatre jor-
nades per al final de la lliga, el pre-
sident del Santa Maria, Ricardo 
Moya, va destituir l’entrenador, 
José María Esquerda ‘Tete’, a cau-
sa dels últims resultats negatius. 
“Crec que ningú podia imagi-
nar un final així. El president 
no m’ha donat cap argument, 
només que era una decisió 
personal. Mai he volgut estar 
en un lloc on no em volen”, va 
declarar ‘Tete’ hores després de 
conèixer el seu acomiadament. El 
seu substitut és Miguel Argüelles, 
que ja va seure a la banqueta en 
el partit contra el líder, que va 
acabar amb derrota (5-2). Una 
setmana més tard, el nou tècnic 
va sumar el seu primer triomf 
contra la Guineueta (5-1) | RJ

FUTBOL. 2A TERRITORIAL

Tot i haver protagonitzat una 
de les sorpreses de la tempora-de les sorpreses de la temporade les sorpreses de la tempora
da amb la remuntada contra el 
líder, el Cornellà de Terri (4-3), 
el femení de l’Escola de Futbol 
encara no té garantida la seva 
permanència a la Primera Cata-permanència a la Primera Catapermanència a la Primera Cata

lana. A manca de dues jornades, 
les montcadenques es van com-
plicar la vida amb una derrota al 
camp del Bellavista Milán (2-0). 
“Continuem amb la línia irre-
gular i això ens està fent patir. 
Ens ho juguem tot en aquests 
dos partits”, ha comentat Moya.

FUTBOL FEMENÍ

Foto de família de la plantilla que la temporada passada va aconseguir l’històric ascens de la Unió a la Primera Territorial | SILVIA DÍAZ

L’equip encara haurà de patir en les dues últimes jornades

El femení guanya el líder, 
però no està salvat

L’alegria es va desfermar després de derrotar el líder, el Cornellà de Terri | SANTI ROMERO

Rafa Jiménez |  Redacció

> Els verds mostren la seva cara més grisa
Després d’encadenar una bona ratxa de resultats, el CD Montcada va tor-Després d’encadenar una bona ratxa de resultats, el CD Montcada va torDesprés d’encadenar una bona ratxa de resultats, el CD Montcada va tor
nar a exhibir la seva cara més grisa i irregular amb dues derrotes consecu-
tives. A l’estadi de la Ferreria, l’equip va mostrar una greu manca de tensió 
i el Manresa, que es jugava la permanència, no va tenir gaire problemes 
per sumar els tres punts (0-1). “No hem estat a l’alçada. Hem jugat 
sense motivació i continuïtat. No vull que l’equip es deixi anar ja que 
acabaríem amb un regust amarg”, va comentar el tècnic Alfonso Pino. 
Una setmana abans, al camp de l’Olesa –tot i que el partit es va jugar, per 
sanció, a Viladecavalls– els verds no van exhibir una millor cara (2-1) i 
dues badades defensives els van impedir sumar cap punt. El 5 de juny, el 
club celebrarà la seva Assemblea per fer balanç de la temporada | RJ

SANTI ROMERO
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El sènior masculí del CH La Salle 
ha culminat la seva bona tempo-
rada aconseguint el campionat de 
lliga de la Primera Catalana. Els 
montcadencs no depenien d’ells 
mateixos per guanyar i els astres 
van tornar a jugar al seu favor. El 
BM Granollers va perdre inespera-
dament a la pista del Parets (26-23), 
que no es jugava res,  i els lasal·lians 
van guanyar el Vilamajor (30-26). 
En acabar l’enfrontament, els locals 
van celebrar el campionat de lliga 
amb l’afició que omplia de gom 

a gom el Miquel Poblet. El tècnic 
de La Salle, Dídac de la Torre, es 
mostrava molt satisfet: “El balanç 
d’aquest any és immillorable. 
Hem assolit tots els objectius: 
l’ascens i el campionat de lliga”.
Els montcadencs van rebre, a la 
mitja part del partit del cadet A del 
16 de maig, el trofeu de campions 
de Primera Catalana a mans del 
membre de la Federació Catalana 
d’Handbol i exdirectiu del BM 
Montcada, Emilio León. Final-
ment, el primer equip ha descartat 
jugar la Copa de Catalunya.

La Salle culmina el curs 
amb el títol de campió

Rafa Jiménez  | Redacció

L’equip es va beneficiar de la derrota del Granollers a Parets

HANDBOL. PRIMERA CATALANA

en 2 minuts...

> Èxits per a la parella Mestres-Mediavilla
La parella de l’EN Dansa de ball esportiu –equip de competició de 
l’escola Eva Nieto–, formada per Neus Mestres i Itxasai Mediavilla va 
acabar en tercera posició al Campionat d’Espanya en categoria youth 

latinos. Tots dos van repetir la mateixa posició en el pòdium en el cam-
pionat de l’AEBDC (Associació Espanyola de Ball Esportiu i de Compe-
tició) tant al gran slam latinos com en l’IDSF youth latin. Al Campionat 
d’Esplugues, Sarabel Ruiz i Ricardo Núñez van ser segons de la seva 
categoria (adult 2D), mentre que Estefania Cabanillas i Jesús Vilaseca 
van ocupar la mateixa posició en categoria E adult 1 | RJ

> Bon paper del Shi-Kan a Corella 
El club Shi-Kan va obtenir quatre medallas d’or en la seva participació 
al Campionat d’Espanya per clubs WUKO, disputat a Corella (Navarra), 
el 9 i 10 de maig. Les primeres posicions van ser per als equips sèniors 
femení i masculí en kumite, així com el cadet masculí en kata. En ca-
tegoria individual, l’entitat montcadenca va acumular un total de cinc 
medalles de bronze | RJ

El primer equip de La Salle va rebre el 16 de maig, i un cop acabada la competició, el trofeu de campions de Primera Catalana | SANTI ROMERO

El 82% dels caminants fa 
el recorregut en l’any més 
multitudinari de la història

25A MARXA A PEU A MONTSERRAT

> 25 anys del Club Petanca Can Sant Joan
El Club de Petanca de Can Sant Joan va celebrar el 9 de maig diverses 
activitats amb motiu del seu 25è aniversari. L’acte més destacat va 
ser un sopar commemoratiu, fet a l’Hotel Ciutat de Montcada, en el 
qual va participar una vuitantena de persones. Al final de la vetllada el 
club va fer un reconeixement a les famílies dels fundadors de l’entitat, 
que van ser Antonio Conus, Mateo Ferrer, Ramon Contijoch i Vicente 
Sánchez, i als col·laboradors i actuals jugadors del club. Al sopar tam-
bé va assistir l’alcalde, César Arrizabalaga; el regidor d’Esports, Juan 
Parra, i l’exalcalde Josep M.Campos. El mateix dia al matí es va dispu-
tar un torneig de petanca contra el CP Montcada a les pistes del Pla 
d’en Coll. El dia 10, a la tarda, també es va fer una melè social | LG

LAURA GRAU

Alcaraz-Argon 
18, paralitzat per 
manca de diners

Alcaraz-Argon 18, l’equip de com-
petició del Club Ciclista Montca-
da, ha paralitzat momentàniament 
la seva activitat competitiva per 
manca de diners. Els problemes 
econòmics impedeixen que l’equip 
pugui participar en proves de 
més d’un dia o que siguin fora de 
Catalunya. L’equip va fer les seves 
darreres aparicions a les curses dis-
putades a Òdena i Porqueres i ja va 
haver de renunciar a la seva parti-
cipació a la Ronda del Maestrazgo. 
La directiva i la direcció tècnica, 
encapçalada per Josep Maria Tà-
pies, s’ha fixat 10 dies per trobar els 
diners necessaris per poder anar a 
la Volta a Tarragona (2-6 de juny). 
“L’equip està enfonsat. Tots estem 
buscant diners, però de moment 
hem de deixar de competir”, ha 
manifestat Tàpies | RJ

CICLISME

> Prova de resistència de membres de la JAM
La Joventut Atlètica Montcada (JAM) va participar el 3 de maig a la 6a 
edició de La Ruta del Meridià Verd a Peu, una prova puntuable per a la 
Copa Catalana de Caminades de Resistència, que va unir Viladrau amb 
El Masnou. El primer classificat local va ser Emilio Rodríguez (14è de 
prop de 150 arribats), que va recórrer els prop de 70 quilòmetres de 
la cursa en 7 hores, 44 minuts i 33 segons. També hi van prendre part 
Antonio Ortiz (16è), Francisco Serrano (18è) i Jordi Flores (61è) | SA

Anar des de Montserrat fins a 
Montcada caminant té més difi-
cultat que a l’inrevés. Aquesta és 
una de les conclusions de la 25a 
Marxa a Peu a Montserrat que El 
Cim va organitzar el 9 de maig, 
amb la participació de 650 perso-
nes, xifra rècord que va posar a 
prova la seva capacitat organitza-
tiva. El president d’El Cim, Alfred 
Canals, està satisfet del resultat, tot 
i algunes incidències que van retar-
dar l’arribada dues hores respecte 

a l’horari previst.  La sortida des 
de Montcada ja es va endarrerir a 
causa del retard dels autocars que 
havien de traslladar els caminants. 
A l’alçada de Bellaterra, la capça-
lera es va desviar 700 metres de 
la ruta correcta, fet que va deses-
perar els marxadors més esgotats. 
Canals ha insistit que la gent parti-
cipi a les caminades preparatòries 
abans de plantejar-se l’ascens. Tot 
i així només el 18% dels partici-
pants va abandonar la marxa que 
va cloure al col·legi La Salle.La capçalera de la Marxa, en el moment d’entrar a la plaça de l’Església, amb més retard del previst inicialment | LAURA GRAU

Laura Grau  | Montcada

Rafa Jiménez  | Redacció
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BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

L’equip sènior de l’AE Can 
Cuiàs no ha pogut mante-
nir-se a la Preferent Catala-nir-se a la Preferent Catalanir-se a la Preferent Catala
na. En els últims partits, els 
montcadencs van empatar 
contra el Pla de Llobregat 
(7-7) i van perdre a casa del 
Sansur (8-3). Amb aquests 
resultats, l’AE Can Cuiàs ha 
acabat la lliga a la penúltima 
posició. “Si algú és respon-
sable d’aquest descens sóc 

jo”, ha declarat el tècnic, Al-
fonso Anés. Cara al proper 
curs, Anés deixarà el club 
després d’una vinculació de 
18 anys i d’haver portat al 
primer equip de Tercera a 
Preferent en cinc tempora-Preferent en cinc temporaPreferent en cinc tempora
des. “Només puc expressar 
el meu agraïment als juga-el meu agraïment als jugael meu agraïment als juga
dors i a l’entitat”, ha reco-
negut el ja exentrenador que 
continuarà col·laborant amb 
el club del seu barri | RJ

> El femení suma el tercer triomf
El sènior femení de l’AE Elvira-La Salle no ha evitat el 
descens a la Tercera B, però almenys va aconseguir la 
seva tercera victòria després de superar la UE Gaudí 
(57-30). Els seus dos últims matxs van finalitzar amb 
dues derrotes més contra el CB Vic (68-43) i el Mont-
meló-Llinars (72-76). D’altra banda, el sènior masculí 
ha finalitzat quart al grup 3 del Campionat Territorial de 
Barcelona després de perdre contra el CB Santa Per-
pètua (65-63) i guanyar el Vilassar de Dalt (80-62). El 
sènior B ha acabat desè al grup 2 després de caure en 
els dos derbis contra el CEB Can Sant Joan | RJ

SANTI ROMERO

El B. Montseny Can Sant 
Joan va ser millor en els 
dos derbis que va jugar 
el 16 i 17 de maig contra 
l’AE Elvira-La Salle B, cor-
responent al Campionat 
Territorial del Barcelona. 
En el partit que tancava 
la competició, l’equip del 
barri de Can Sant Joan va 
superar el seu rival amb 
un 61 a 51. El dia anteri-
or, en un matx correspo-
nent a la quincena jorna-
da, el B. Montseny també 
va sumar els dos punts 

amb un més ajustat 72 a 
79. Abans d’aquest derbi, 
el B. Montseny, que ha 
acabat la lliga a la setena 
posició, havia perdut a la 
pista del Palau (55-64).

Sots-25. D’altra banda, 
l’equip Sots-25 del club 
ha finalitzat a la quarta 
posició per la cua al Cam-
pionat de Catalunya B. 
Després d’una jornada de 
descans, els montcadencs 
van tancar la temporada 
amb una victòria contra 
el Puigreig (60-58).L’EF Montcada va endosar un 13 a 0 a La Nova en el darrer partit a casa | S. ROMERO

L’entrenador Alfonso Anés decideix retirar-se

La Salle B 
confirma
el descens
El segon equip del CH La 
Salle ha confirmat el seu 
descens a Tercera Catalana 
després de les últimes dues 
derrotes contra el cuer, el 
Santpedor (23-26), i davant 
el Sant Martí Adrianenc C 
(36-34). Els jugadors de 
Tesi Escobosa se situen a 
12 punts de la salvació a 
manca de quatre jornades 
per al final | NS

HANDBOL L’AE Can Cuiàs no pot 
evitar el descens

El primer equip de Can Cuiàs no ha pogut mantenir-se després de l’ascens de la temporada passada a Preferent | SANTI ROMERO

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció

El B. Montseny tanca 
la temporada guanyant 
dos derbis seguits
L’Elvira-La Salle B es va veure superat en els dos partits
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Un any més, i per quart 
consecutiu, la Festa Major 
comptarà amb la Milla Ur-
bana de Montcada i Rei-
xac, organitzada per l’Ins-
titut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) i la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM). 
Aquesta activitat s’ha con-
solidat dins del programa 
esportiu de la Festa Major i 
és una de les que aplega més 
participants. La competició 
tindrà lloc el 31 de maig, a 
partir de les 10h, i comptarà 
amb 11 curses de diferents 
categories, des de prebenja-
mí fins a absolut. 
El circuit estarà situat a la 
rambla dels Països Catalans, 
al costat del pavelló Miquel 
Poblet. Les inscripcions es 
poden fer fins al 27 de maig 
a les oficines de l’IME (Tar-
ragona,32), per fax (935 644 
220) o bé per correu electrò-
nic mitjançant el web www.
jamontcada.com. Tots els 

participants obtindran un 
obsequi de l’organització.  
Els tres primers classificats 
de cada categoria i el primer 
local femení i masculí  tin-
dran el seu propi trofeu. El 
recorregut és de 1.609 me-
tres i consistirà a donar dues 
voltes i mitja a la rambla 
mentre que els participants 

de les categories prebenjamí 
i benjamí correran només 
600 metres.

Més activitats. La resta del 
programa esportiu de la Fes-
ta Major es completa amb 
una jornada de tir amb arc 
que es farà el 30 de maig, 
a les 9h, al camp de tir de 

Can Piqué. Aquest mateix 
dia, davant el pavelló Miquel 
Poblet, l’Agrupament Escol-
ta El Turó organitzarà, a les 
16.30h, una jornada de jocs 
tradicionals i un rocòdrom. 
La Unió Escacs Montcada 
celebrarà el dia 31, a les 10h 
al Miquel Poblet, el torneig 
de partides ràpides.

La Milla Urbana es consolida 
amb la seva quarta edició
Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer fins al 27 de maig a les oficines de l’IME o al web de la JAM

FESTA MAJOR
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La Milla Urbana és una de les activitats esportives que més participants aplega a la Festa Major | ARXIU/SANTI ROMERO

El club Shi-Kan va obtenir 
tres medalles en el Cam-
pionat de Catalunya de 
Kyus, en les categories ale-
ví i juvenil, que es va dis-
putar el 16 de maig al pave-
lló Miquel Poblet. El cadet 
Miquel Àngel Colom va 
aconseguir l’or en catego-
ria kumite. En kata, l’aleví 
Amin Khella i l’infantil 
David André van acabar al 
tercer lloc del pòdium.

Competició escolar. El 16 
de maig també es va dis-
putar al CEIP Turó la 
primera edició del torneig 
de Karate Escolar, que va 
comptar amb la participa-
ció d’alumnes del col·legi 
amfitrió, així com de 
l’Elvira Cuyàs, el Viver i 
el club Shi-Kan. El CEIP 
Elvira Cuyàs també orga-
nitzarà el seu propi torneig 
de karate el proper 23 de 
maig.

KARATE
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Tres medalles per al 
Shi-Kan al Campionat 
de Catalunya de Kyus

El Miquel Poblet va acollir la final del campionat català de karate | SANTI ROMERO

El CEIP El Turó va cele-
brar el 16 de maig la seva 
jornada esportiva en la 
que l’AMPA va organitzar 
diferents activitats i un di-
nar de germanor. Aquest 
mateix dia el Mitja Costa 
va fer la seva festa lúdica 
i esportiva, mentre que el 
Font Freda va celebrar una 
jornada molt participativa, 
que va incloure la tercera 
pedalada solidària pels 

carrers del municipi. El fet 
que cada infant hagi d’anar 
acompanyat d’un adult per 
participar-hi ha provocat que 
l’activitat s’hagin convertit 
en un acte per a tota la fa-
mília. Hi van participar al 
voltant de 200 persones. 
El calendari de festes a les 
escoles es tanca els dies 22 
i 23 de maig amb la diada 
del CEIP Viver. El 6 de 
juny tindrà lloc la cloenda 
al Parc de la Llacuna. 

JORNADES ESCOLARS
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Partit de bàsquet de multiesport al CEIP Mitja Costa | PILAR ABIÁN

Esport i dinars 
populars a les festes 
de les escoles

El CEIP El Turó va oferir un simulador de windsurf | SANTI ROMERO El Font Freda va organitzar una pedalada familiar molt participativa | SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> La piscina descoberta obre portes
L’equipament, situat a la Zona Esportiva Centre, obrirà 
les seves portes el 12 de juny i tancarà el 13 de 
setembre, més tard que altres anys. La piscina funcio-
narà de 10.30 a 19h, de dilluns a diumenge. Els abo-
naments –que poden ser individuals, familiars i per a la 
gent gran– ja es poden adquirir a les oficines de l’IME 
(Tarragona, 32) fins al 23 de juliol. 

> Inscripcions d’activitats al carrer
L’IME ha obert les inscripcions per a les activitats esportives 
d’estiu al carrer. El tret de sortida el donarà el 3x3 de bàs-
quet a Can Sant Joan, el 18 de juny a la plaça Bosc. La se-
güent cita serà la diada de tir amb arc, que se celebrarà el 
30 de juny a la plaça de l’Església si les obres ho permeten. 
El 2 de juliol, davant el pavelló Miquel Poblet, es disputarà 
el 3x3 futbol. Les inscripcions per a aquestes tres jornades 
comencen el 2 de juny i es poden fer a les oficines de l’IME 
(Tarragona, 32) fins a dos dies abans de les competi-
cions. Cada inscrit haurà de pagar 4 euros menys per al 
tir amb arc, que és gratuït | NS

> Óscar Marcos, campió de Lliga 
El cadet del Club Català Tir 
amb Arc Can Piqué Óscar 
Marcos –a la imatge– va 
proclamar-se campió de la 
Lliga Catalana de tir de bosc. 
L’arquer va guanyar en la úl-
tima jornada que va tenir lloc 
entre Guardiola de Bergue-
dà i la Poble de Lillet | NS

El torneig aleví i juvenil es va fer al Miquel Poblet

CAN PIQUÉ
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BÀSQUET. AE Elvira-La Salle

El Torneig es farà els 
dies 13 i 14 de juny

FUTBOL. EF Montcada

Un any més, l’EF Mont-
cada, amb la col·laboració 
de l’Institut Municipal 
d’Esport i Lleure (IME), 
organitza el 13 i 14 de juny 
una nou Torneig Ciutat de 
Montcada. La competició, 
que arriba a la seva quarta 
edició, es farà per segon 

any consecutiu a les dife-
rents instal·lacions que hi 
ha al municipi. Durant els 
dos dies, tots els equips del 
club disputaran triangu-
lars a l’estadi de la Ferre-
ria i al de Can Sant Joan. 
La competició servirà per 
posar el punt i final a la 
temporada.
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BÀSQUET. CB Montcada

El CB Montcada ja prepa-
ra la pròxima temporada 
i convida a tots aquells 
nens i nenes que vulguin 
practicar esports a provar 
el bàsquet. Els infants nas-
cuts entre el 1999 i el 2000 
poden entrenar els dies 4, 
9 i 11 de juny, de 17.30 a 
18.30h a la Zona Esporti-
va Centre. D’altra banda, 
els nascuts entre el 1996 i 
el 1998 ho podran fer els 
dies 3, 5, 10 i 12 de juny, 
de 17.30 a 19h. La resta 
d’interessats de les catego-
ries cadet en amunt han 
de posar-se en contacte a 
través l’adreça electrònica 
cbmontcada@hotmail.com o bé, 

trucant al telèfon 676 646 
495.

Campionat Catalunya. Els 
conjunts del club que han 
participat al campionat ca-
talà ja han acabat la tem-
porada amb una valoració 
positiva. El júnior de pri-
mer any ha fet un bon pa-
per, tot i perdre la categoria. 
Els montcadencs han tingut 
mala sort amb les lesions i 
això els ha afectat en els en-
trenaments i la competició. 
Aquest equip ha tingut una 
evolució semblant a la del  
júnior femení, un equip que 
“gràcies a l’esforç, la cons-
tància i l’entrenament ha 
evolucionat molt, a pesar 

de ser un conjunt format 
per jugadors de primer 
any”, ha explicat el coordi-
nador del club, César Mon-
fort, qui enguany deixa el 
càrrec i el substituirà Marc 

Fabregat. El cadet B també 
ha fet una bona temporada. 
Ha estat un conjunt molt 
competitiu, però la inferiori-
tat física li ha perjudicat en 
alguns resultats.
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El club prepara 
el pròxim curs

El júnior ha experimentat una bona evolució, tot i baixar | SANTI ROMERO

El torneig es disputarà per segon any consecutiu a la Ferreria | ARXIU/SANTI ROMERO

> El conjunt infantil de La Unió 
es fica a la Final Nacional
L’equip infantil del CGR La Unió s’ha classificat per a la Final Na-
cional de Rítmica, que es disputarà a Girona el 23 de maig. Les 
montcadenques van aconseguir el seu bitllet després de finalitzar 
a la quarta posició a la Final Territorial per equips que es va fer a 
Igualada el 9 de maig. En aquesta competició també va participar 
el conjunt cadet del club –a la imatge–, que va ser sisè i es va 
quedar a les portes de la classificació –entraven els cinc primers 
equips–. D’altra banda, Patrícia Jané i Helena Bea van ser sisena 
i setena respectivament a la Final Nacional Individual de Rítmica, 
que es va fer el 17 de maig a Sant Carles de la Ràpita | NS

MJ CASTELLANO

Bona acollida de la 
primera Trobada
L’AE Elvira-La Salle va or-
ganitzar la primera Troba-
da d’Escoles el 9 de maig. 
La jornada va ser un èxit de 
participació i organització i 
va comptar amb la presèn-
cia d’equips del CEIP Sant 
Gabriel de Ripollet. D’altra 
banda, l’entitat local ha fet 
una crida per captar més in-
fants de cara a la tempora-
da vinent. El club, que poc 

a poc va creixent, ha obert 
les inscripcions per a nens 
d’entre 5 i 14 anys que vul-
guin jugar a bàsquet i diver-
tir-se. Els infants i joves inte-
ressats, de qualsevol centre 
educatiu, poden enviar un 
correu electrònic a l’adreça 
elviralasalle@gmail.com o bé 
passar per les pistes del 
CEIP Elvira Cuyàs els di-
mecres i divendres, de 17 a 
18.30h. 
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El Santa 
Maria podria 
recuperar
el planter

Després de tres anys sense 
planter, el Santa Maria po-
dria crear-ne la temporada 
vinent fins a quatre equips. 
Actualment, el club només 
té un sènior que milita a la 
Segona Territorial. L’entitat 
està creant la Fundació Es-
portiva de Terra Nostra, 
oberta a infants de tots 
els barris. El projecte in-
clou la creació d’una junta 
que treballi en la confecció 
d’un prebenjamí, un ben-
jamí, un aleví i un infantil. 
Els interessats poden fer 
les inscripcions al Casino 
de Terrra Nostra, l’Alzina, 
Marisqueria Romero o La 
Cova. Fins ara, no hi ha 
cap equip constituït, però 
la direcció està dissenyant i 
assentant les bases del nou 
projecte esportiu.

FUTBOL
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L’Escola va participar a la trobada disputada al CEIP Elvira Cuyàs | SANTI ROMERO

El CFS 
Montcada
prepara
un torneig

El CFS Montcada ja ho 
té tot a punt per celebrar 
els dies 6 i 7 de juny un 
torneig de futbol sala a la 
Zona Esportiva Centre i al 
CEIP Reixac. Per a aquesta 
competició, el club montca-
denc ha convidat equips de 
renom com La Unió, el Rà-
pid Santa Coloma, l’Acció 
Sant Martí, el Montmeló, el 
Segarra, el Mollet, el Cas-
tellar, el Premià i el Vincit. 
El torneig està organitzat 
conjuntament amb l’FS 
Monistrol i la competició 
acollirà triangulars des de 
les categories prebenjamí 
fins a la infantil. Els guan-
yadors de tots dos tornejos 
s’enfrontaran en una fase 
final que tindrà lloc el 15 de 
juliol al complex esportiu 
Claret de Barcelona.

FUTBOL SALA
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