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El CD Montcada va haver de 
patir fins a l’últim sospir per 
aconseguir l’objectiu de la per-
manència a Primera Catalana. 
Els verds, sota la batuta de 
Jaume Creixell, van empatar a 
dos gols a l’estadi de la Ferre-
ria contra el Poble Sec al darrer 
partit de lliga, disputat el 13 de 
juny. Els montcadencs van anar 
a remolc en el marcador bona 
part del matx i no va ser fins al 
minut 83 que Carrión, amb un 
xut creuat, va aconseguir el gol 
que significava la continuïtat a 
la màxima categoria catalana. 

El CD Montcada ha acabat 
la competició a la tretzena po-
sició amb 46 punts, empatat 
amb el Peralada, que també 
s’ha salvat, mentre que el Tor-
tosa, amb 45 al quinzè lloc, ha 
baixat. “Aquests jugadors s’ho 
mereixen tot perquè sempre 
s’han deixat la pell en el 
camp, estem molt contents”,
ha dit el capità verd, el porter 

Jonathan. Per la seva banda, 
Creixell també ha lloat el tre-
ball dels jugadors: “La planti-
lla ha demostrat el seu com-
promís amb el club, tenint en 
compte que fa cinc mesos que 
no cobra”. El president verd, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís, no va 
poder reprimir les llàgrimes en 
acabar el partit. Va qualificar 
d’excel·lent l’actitud dels juga-
dors i va denunciar pressions 
perquè la directiva marxi.

Reunió. Precisament per acla-
rir aquesta qüestió i parlar del 
futur de l’entitat, la junta va 
convocar el dia 15 a l’estadi de 
la Ferreria una assemblea infor-
mativa que va aplegar nombro-
sos socis i aficionats, a més de 
diversos representants munici-
pals entre els quals hi havia el 
regidor d’Esports, Juan Parra 
(PSC), i el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma 
(CiU).
“Aquesta directiva no té res 
a amagar, ens sentim engan-
yats per l’Ajuntament perquè 
ens va prometre uns diners 
que no han arribat i ara ens 
volen culpar de la situació 
del club”, va dir Sanchís, qui 
va confirmar que seguirà al 
capdavant de l’entitat fins que 
estigui garantida la continuïtat 
del CD Montcada, que té un 

deute històric de 100.000 euros 
i un altre de 70.000 de l’actual 
temporada.

Crítiques. En una reunió tensa i 
pujada de to amb encreuament 
d’acusacions entre la directiva 
i el consistori, Maresma va 
anunciar que s’ha fet una au-
ditoria del club per conèixer 
la situació econòmica i trobar 
solucions. “L’entitat, avui dia, 
és inviable. S’ha fet un pri-
mer pas per reduir el deute 
històric en cinc anys, però 

s’ha de donar un segon pas 
per tancar l’exercici actual”,
ha indicat l’edil, qui va remar-
car que el club no hauria de 
tenir un pressupost superior a 
90.000 euros anuals. Enguany, 
el CD Montcada –amb un pres-
supot d’uns 130.000 euros– 
compta amb una subvenció de 
l’Ajuntament de 30.000 euros 
i una altra aportació via pa-
trocini de l’ecoparc 2, a Can 
Cabanyes, de 30.000 euros 
més. El president va acusar 
l’alcalde, César Arrizabalaga 

(PSC), “d’haver-nos promès 
uns ingressos fins acabar de 
completar el pressupost, que 
no han arribat”.
Per la seva banda, Parra no 
va voler culpabilitzar ningú 
de la situació i va instar totes 
les parts implicades a “seure i 
trobar solucions a aquest pa-
norama tan crític perquè tots 
volem que el CD Montcada 
continuï”. La plantilla va recla-
mar el cobrament de les nòmi-
nes que se li deuen, que pugen 
a uns 38.000 euros.

Sílvia Alquézar | La Ferreria
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OPEN D’ESCACS
El torneig Ciutat de Montcad
es disputarà al Kursaal de
25 de juny al 3 de juliol

TRIOMF EN TAEKWODNO
El Club Lee Young Montcada ha 

guanyat 23 medalles al Campionat 

de Catalunya en tècnica i pumse
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El CD Montcada salva la categoria però té 
un futur incert per la situació econòmica
El club verd, que li deu cinc mesos a la plantilla, arrossega un deute històric de 100.000 euros i un altre de 70.000 de la temporada actual 
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El president, Modesto ‘Tato’ Sanchís, al centre, acompanyat per la directiva i la plantilla durant l’assemblea informativa del dia 16 a l’estadi

La junta va convocar 
una reunió informativa 
el dia 16 a l’estadi per 
exposar als socis la 
situació crítica del club
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FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

El Sant Joan baixa en ser antepenúltim
La UE Sant Joan Atlètic no 
ha pogut evitar el descens a 
Segona Territorial. Els homes 
d’Oswaldo Leboso van perdre 
el darrer matx de lliga contra 
el Sant Ignasi per 1-2 amb un 
gol al temps de descompte, una 
derrota que va situar els locals a 
l’antepenúltim lloc del Grup Se-
gon de Primera amb 37 punts. 
Una vegada finalitzat el matx, 
es van produir uns aldarulls 
que van acabar amb una agres-
sió al porter visitant. “És una 
manera lamentable d’acabar 
la temporada”, ha dit el presi-
dent, José González, qui assegu-
ra que no van poder controlar 
la situació. Els fets ja han tingut 
les primeres conseqüències per 
a La Unió, que va ser sanciona-

da pel Comitè de Competició 
amb el tancament del camp per 
dos partits. El Sant Joan, però, 
va presentar recurs i, finalment, 
no haurà de complir la sanció 
perquè l’àrbitre no va incloure 
els incidents en l’acta del matx. 

Respecte a l’actualitat esporti-
va, el president ha confirmat la 
continuïtat de Leboso a la ban-
queta. El club també ha iniciat 
converses amb els jugadors per 
comunicar les baixes cara la 
pròxima campanya. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Mausa acaba tercer amb 
moltes opcions d’ascendir
La Federació confirmarà el 15 de juliol quins equips pugen després de les renúncies

L’FS Mausa Montcada és a un 
pas d’aconseguir l’ascens a Pri-
mera A. El conjunt de Juan An-
tonio Jaro ha acabat en tercera 
posició a Primera B amb 58 
punts, després d’haver guanyat 
el Factory Arderiu a l’última 
jornada per 4-2 amb gols de Na- -
huel, el juvenil Paquito, Mario i 
Miguelito. L’equip local té mol-
tes possibilitats de pujar de ca-
tegoria perquè es preveu que hi 
hagi diverses renúncies d’altres 
clubs que permetran el Mausa 
aconseguir el retorn a Primera 
A tot just un any després d’haver 
perdut la categoria a causa dels 
problemes econòmics de l’entitat 
que van originar la marxa de la 

majoria de jugadors de la planti-
lla a mitja campanya. El dubte 
es desvetallarà el pròxim 15 de 
juliol, la data límit que ha dic-
taminat la Federació Espanyola 
de Futbol Sala per presentar les 
renúncies i estructurar així les 
competicions de la propera tem-
porada.

Valoracions. L’entrenador ha fet 
un balanç molt positiu perquè 
l’objectiu de la temporada era 
conjuntar un bloc però sense as-
piracions de pujar. “Estic molt 
orgullós de la plantilla perquè 
ha treballat molt bé i ha anat 
de menys a més. Al principi, 
va ser difícil acoplar tots els 
jugadors nous, però ha pagat 

la pena”, ha dit Jaro, qui ha 
destacat que el Mausa ha estat 
el màxim golejador de la cate-
goria i el segon menys golejat, 
batent el rècord del club de 18 
partits consecutius sense per- per per
dre. La plantilla, composada 
per jugadors joves formats en la 
seva majoria al planter del club, 
s’ha mostrat molt satisfeta de 
la temporada feta. En acabar el 
matx contra el Factory Arderiu, 
l’alegria va esclatar entre els ju-
gadors montcadencs, conscients 
que molt probablement la tem-
porada vinent jugaran a Prime-
ra Nacional A.
Sobre la pròxima campanya, 
el president, Mario Litrán, ha 
confirmat la continuïtat del tèc-

nic i del 80% de la plantilla. El 
màxim responsable del club ha 
avançat que es faran algunes in-
corporacions per reforçar l’equip 
cara el futur ascens a Primera A. 
“Mantenim la columna verte-

bral de l’actual bloc i fitxarem 
un parell o tres de jugadors 
de bastant qualitat per donar 
el salt a la categoria superior i 
fer un bon paper”, ha manifes-
tat Litrán.

Sílvia Alquézar  |  Redacció
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L’alegria va esclatar en finalitzar el partit contra el Factory, a la darrera jornada de la lliga 

FUTBOL SALA. PRIMERA B

BÀSQUET

Finalment, el Valentine ha com-
plert l’objectiu de l’ascens. El 
conjunt de Joan Cortés, que va 
acabar vuitè classificat de Pri-
mera Catalana, ha aconseguit 
pujar a la Copa Catalunya grà-
cies a la renúncia de diversos 
equips de la categoria superior. 
La notícia s’ha rebut amb gran 
satisfacció en el club local, que 
a partir d’ara presideix Luis 
Miguel Rodríguez, que for-
marà una junta de 15 persones 
que presentarà properament en 
societat. Cara la campanya vi-
nent hi haurà més canvis. Marc 
Fabregat deixa la gerència del 

club, per motius laborals, en 
mans de Moisès Sánchez i 
s’incorpora a la nova junta en 
l’àrea esportiva. Respecte la 
plantilla, només hi haurà la 
baixa d’Albert Blanch i es pre-
veu la incorporació de tres o 
quatre jugadors per reforçar el 
bloc per afrontar amb garanties 
el pas a la categoria superior. 
Sobre els nous projectes de 
Rodríguez, una de les priori-
tats és ampliar la massa social 
del club, potenciar i millorar la 
qualitat dels entrenadors i pro-
moure activitats relacionades 
amb el bàsquet a la ciutat com 
xerrades i clínics. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El nou president ha començat a preparar la pròxima campanya 
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Els aldarulls es van produir una vegada l’àrbitre va xiular el final del matx amb el Sant Ignasi

El Valentine compleix el 
somni de pujar a la Copa
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L’Open Internacional d’Escacs 
Ciutat de Montcada arriba en-
guany a la majoria d’edat. La 
UE Montcada ja ho té tot a 
punt perquè comenci una nova 
edició, marcada aquest any per 
la crisi econòmica i la reduc-
ció de la partida econòmica 
destinada als premis. Malgrat 
que es repartirà un total de 
6.000 euros –1.000 menys que 
l’edició anterior– els organitza-
dors confien poder mantenir 
el nombre de participants. En 
el moment de tancar aquesta 
edició i a manca d’una setma-
na perquè comenci el torneig, 
ja hi ha més d’una cinquantena 
d’inscrits, entre els quals desta-
quen 9 grans mestres i 8 mes-
tres internacionals. “Creiem
que la participació serà bona 
perquè tothom s’apunta a 
última hora”, ha indicat el 

president, Jaume Izquierdo. El 
campionat es disputarà del 25 
de juny al 3 de juliol al Kursaal 
de Can Sant Joan. Enguany, 
la novetat és que hi haurà tres 
grups: l’A, adreçat a jugadors 

amb un ELO superior a 2.150 
punts; el B, format per esca-
quistes amb una puntuació de 
1.850 a 2.149; i el C, de 1.700 
a 1.849. Les partides es jugaran 
a partir de les 16.30h.

L’Open Ciutat de Montcada es disputa a les instal·lacions del Kursaal de Can Sant Joan
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> El Lee Young guanya 23 medalles al Campionat català
El Club Lee Young ha triomfat al Campionat de Catalunya de taekwondo en la modalitat de tècnica i pumse, 

disputat a Barcelona el 23 de maig. En individual, Montcada ha sumat 12 medalles, destacant els ors de la 

sènior Vanesa León i el veterà Juan Antonio Santiago. Per equips, el Lee Young ha obtingut quatre metalls –dos 

ors, una plata i un bronze– en parelles i sis en trios, repartits en tres guardons d’or, un de plata i dos de bronze. 

L’equip d’exhibició va aconseguir la medalla de bronze. Els montcadencs s’han classificat per al Campionat 

d’Espanya, que tindrà lloc a Alacant l’11 de setembre. A la foto, tots els taekwondistes del Lee Young que han 

participat al Campionat de Catalunya | SA
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L’Open Ciutat de Montcada 
arriba a la majoria d’edat
El torneig, amb menys pressupost per la crisi, es disputarà del 25 de juny al 3 de juliol 

ESCACS

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle acomiada l’any 
amb el tradicional sopar

HANDBOL

La Salle Montcada posarà el 
punt i final a la temporada ac-
tual amb el tradicional sopar, 
que es farà el 18 de juny al pati 
de l’escola del mateix nom. El 
club aprofita l’esdeveniment 
per premiar els millors equips 
i jugadors de la campanya 
actual. Entre els èxits acon-
seguits enguany, destaquen 
el sotscampionat de Primera 
Catalana del sènior femení 
d’Esperanza Hoyos i el títol de 
campió de Primera Catalana 
del conjunt infantil, dirigit per 
Luis Canalejas. La festa, que 
aplegarà més de 250 persones, 
també inclou el lliurament de 
premis Taronja i Llimona. 

Copa Federació. La Salle Iste va 
quedar eliminada a les semifi-
nals de la Copa Federació, en 
perdre contra el Valldoreix –el 
seu botxí aquesta temporada– 
per 23 a 18 en un matx força 
igualat on les montcadenques 
sempre van anar per sota en 
el marcador. Precisament, el 
mateix rival va guanyar el con-
junt local a la final de la lliga 
de Primera Catalana. Malgrat 
la derrota, la plantilla ha fet 
una valoració molt positiva de 
la campanya. “Estem conten-
tes perquè hem fet una gran 
temporada, però ens hagués 
agradat arribar a una altra 
final”, ha dit la jugadora Mar-
ta Casajuana. 

Sílvia Alquézar  | Redacció
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David Ferrer, amb la seva gossa Sira, durant una competició aquesta temporada

Un equip de Mas Duran 
obté la Copa Catalunya

COMPETICIÓ AMB GOSSOS

El montcadenc David Ferrer i 
la seva gossa Sira, de 3 anys, 
s’han proclamat campions de la 
Copa Catalunya d’agility en la 
categoria mini, un dels esports 
canins més populars que con-
sisteix en què els animals –con-
duïts pel seu guia– han de supe-
rar un circuit amb obstacles en 

el menys temps possible i sense 
penalitzacions. La competició 
es va disputar el 5 i 6 de juny 
a Riudoms i va comptar amb 
la participació de 150 equips. 
D’altra banda, el conjunt local 
ha acabat en segona posició a 
la Lliga Catalana en individual 
a tan sols un punt del primer.

Sílvia Alquézar  | Redacció

La festa és el 18 de juny i aplegarà més de 250 persones
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Les escoles El Viver, a 
Can Sant Joan, i Elvira 
Cuyàs, a Mas Rampinyo, 
han tancat la temporada 
de jornades esportives als 
centres de la ciutat. Els 
dos col·legis van celebrar 
la seva festa de l’esport el 
passat 29 de maig amb 

una elevada participació 
durant tota la jornada. Hi 
va haver activitats esporti-
ves com partits de bàsquet 
i futbol sala, a més d’altres 
propostes de caràcter lúdic 
i cultural com una actuació 
de pallassos a l’escola Elvi-
ra Cuyàs, que va arrencar 
rialles de grans i petits.

El Parc de la Llacuna, a 
Mas Duran, va acollir el 
5 de juny la cloenda dels 
Jocs Escolars, organitzada 
per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) 
i  el Consell de l’Esport 
de Montcada (CDEM). 
La festa, que s’ha fet per 
segona vegada en aquest 
espai verd, va comptar 
amb la participació d’uns 
550 infants, que van prota-
gonitzar la desfilada amb 
els seus respectius centres 
escolars. 

Activitats lúdiques. La jor-
nada també va incloure 
jocs per a totes les edats 
com inflables, un futbolí 
humà i un circuit de cars 
a pedal que va atreure for-
ça nens i nenes. La festa, 
marcada per les altes tem-
peratures, va cloure amb 
el tradicional dinar de ger-
manor, que també va ser 

un èxit de participació.  La 
cloenda dels Jocs Escolars 
es va emmarcar dins la 
Festa de l’Esport que cada 
any organitza la Diputació 
de Barcelona, que es va ce-
lebrar els dies 5 i 6 de juny 
amb nombroses activitats 
a tots els municipis.

JOCS ESCOLARS

Els més petits van gaudir amb els inflables al Parc de la Llacuna, a Mas Duran, tot i les elevades temperatures

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip Team ha que-
dat campió de la Lliga 
d’Hivern de futbol 7, amb 
un total de 46 punts acons-
guits en 20 jornades. En 
segona posició s’ha classifi-
cat el conjunt White Night 
Saten United, amb 44, 
mentre que el tercer ha es-
tat el Syrtel-Centric, amb 
39, i en quart lloc ha aca-

bat el Lo Templo amb un 
punt menys. El lliurament 
de premis va tenir lloc el 
28 de maig a l’estadi de la 
Ferreria en un acte que va 
comptar amb la presència 
del regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC). La competi-
ció ha comptat amb la par-
ticipació d’11 equips, sent 
l’edició en què més con-
junts inscrits hi ha hagut. 

L’equip Team guanya 
la Lliga d’Hivern

FUTBOL 7

Sílvia Alquézar  | Redacció
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La cloenda aplega uns 550 infants 
malgrat les elevades temperatures 
El Parc de la Llacuna, a Mas Duran, va acollir el 5 de juny la desfilada i el lliurament de premis 

L’equip Team celebrant el títol de campions de la Lliga d’Hivern de Futbol 7
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Èxit d’assistents al 
Viver i l’Elvira Cuyàs

JORNADES ESCOLARS

Sílvia Alquézar | Redacció

Hi va haver activitats esportives i lúdiques

> El Miró B, campió de Segona en korfbal
L’equip Multiòpticas Isis Montcada B s’ha proclamat campió 

de Segona Divisió després de guanyar el 5 de juny a la final 

el Vallparadís per 10 a 11. El matx va ser d’infart. Durant el 

primer temps, els egarencs van fer un gran joc ofensiu que 

li va permetre dominar clarament el marcador (7-4). A la re-

presa, el Montcada va millorar i, de mica en mica, va retallar 

diferències fins aconseguir posar-se per davant als darrers 

minuts amb un parcial de 0 a 4 gràcies a un gran encert 

ofensiu | SA

>  Una patinadora local a la selecció
La patinadora local Gemma Fernández 

participarà amb la selecció catalana ju-

venil al Campionat d’Espanya a Valladolid 

el 10 i 11 de juliol. Entre el seu palmarès, 

destaca el primer lloc a la Copa Catalana 

i la segona posició al Trofeu Barcelona 

en cadet, ambdós èxits durant el 2008. Un any abans, Fer-

nández va guanyar l’or al Campionat de Debutants en la mo-

dalitat de lliure. A la foto, al centre, amb la seva entrenadora 

i un company d’equip | SA
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Una de les gimnastes de La Unió en un exercici de pilota a l’exhibició
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A les jornades de l’Elvira Cuyàs també hi va haver espectacle infantil
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La Unió tanca el curs 
amb una exhibició

GIMNÀSTICA RÍTMICA
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Un dels partits de bàsquet disputats a les pistes de l’escola El Viver
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El Club de gimnàstica rít-
mica La Unió ha tancat la 
temporada amb l’exhibició 
que cada any ofereix al pa-
velló Miquel Poblet, que 
enguany es va fer el 6 de 
juny. Un total de 99 gim-
nastes d’entre 3 i 24 anys 
va fer diverses actuacions 
individuals i per conjunts 
en la modalitat de mans 
lliures i en tots els aparells 
(corda, pilota, maces, cin-

ta i cèrcol). L’entitat ha fet 
una valoració molt positi-
va “perquè tot va sortir 
bé i va venir molt de pú-
blic”, ha dit l’entrenadora, 
Pili Cañero, qui ja co-
mença a preparar la pròxi-
ma campanya. Les noies 
interessades que vulguin 
fer gimnàstica rítmica es 
poden passar per La Unió, 
a l’avinguda de Catalunya 
de Mas Rampinyo, 16-18,
de 16 a 19h.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Els infants, concentrats al Parc de la Llacuna abans de l’entrega de premis
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’Escola diu adéu a la temporada 
amb un torneig molt participatiu 

L’EF Montcada ha posat el 
punt i final a l’actual tem-
porada amb la disputa del 
torneig Ciutat de Mont-
cada, que ha estat un èxit 
pel nivell de futbol exhibit 
i per l’elevada assistència 
de públic als dos escena-
ris on es van jugar els en-
frontaments: a l’estadi de 
La Ferreria i al camp de 
Can Sant Joan. Coincidint 
amb el cinquè aniversari 
de la fundació de l’Escola, 
els diferents equips mont-
cadencs van disputar un 
quadrangular amb clubs 
de renom d’arreu de 
Catalunya. 

Bons resultats. Cal desta-
car els triomfs dels equips 
benjamí A, l’aleví C i els 
cadets A i B, a més de la 

segona posició aconsegui-
da pel juvenil i els patu-
fets. Dissabte, un conjunt 
format per entrenadors de 
l’EF Montcada va disputar 
un matx amistós contra els 
veterans de l’Espanyol, en-
tre els quals hi havia Mara-
ñón, Solsona, Òscar Serra-
no, Àlex i Molinos, entre 
d’altres. “Estem molt con-
tents perquè s’ha vist un 
bon futbol, no hi ha ha-
gut cap incident, els dos 
camps han estat plens de 
gent els dos dies i ens ha 
acompanyat el temps”,
ha dit el coordinador de 
l’EF Montcada, Carlos 
Depares. L’Escola tancarà 
la campanya amb una festa 
per a tots els equips i les fa-
mílies el dia 19, que es farà 
a l’escola Elvira Cuyàs de 
Mas Rampinyo.

D’altra banda, l’EF orga-
nitza aquest estiu el cam-
pus Carles Rexach. En el 
moment de tancar aquesta 
edició, ja hi havia inscri-
ts prop d’una setantena 
d’infants. Les sessions es 
faran a l’estadi.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Club Shi-kan Mont-
cada va organitzar el 12 
de juny la setena edició 
del torneig escolar de 
karate, que va tenir lloc 
al pavelló Miquel Poblet 
amb la participació de 
150 infants entre 3 i 13 
anys. De Montcada, hi 
van competir les escoles 
El Viver, Mitja Costa, 
Elvira Cuyàs i El Turó, 
a més d’altres centres de 
Barcelona, Badalona, Pa-
rets, Martorelles, Palau 
Solità i Plegamans i Santa 
Eulàlia de Ronçana. La 

jornada va incloure una 
exhibició inicial i després 
hi va haver la competi-
ció en les modalitats de 
katas i combat. El Shi-
kan va cloure el torneig 
amb una exhibició per 
part dels seus karateques. 
L’esdeveniment va aple-
gar força públic, que va 
omplir de gom a gom 
una part de les grades del 
pavelló ubicat al Pla d’en 
Coll.
D’altra banda, el Shi-kan
organitza un entrenament 
a la platja de Badalona el 
pròxim 22 de juny.

El pavelló acull el setè 
campionat escolar

KARATE
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Els més petits van ser els protagonistes el dia 12 al pavelló Miquel Poblet
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Els partits van atraure molt públic el 12 i 13 de juny a l’estadi de la Ferreria i al camp de Can Sant Joan

 Un dels partits que va disputar l’infantil A al torneig Ciutat de Montcada
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Els equips del planter del 
CB Montcada han acabat 
les competicions a una 
bona posició a la taula. 
El premini ha estat el setè 
classificat al nivell B1, 
mentre que els dos minis 
–l’A i el B– han finalitzat al 

quart lloc al nivell A2 i C2, 
respectivament. Per la seva 
banda, l’infantil també ha 
quedat el quart al nivell 
C-1 i el cadet B s’ha clas-
sificat el cinquè al nivell 
B1. Enguany, el club no 
ha organitzat el tradicional 
sopar fi de temporada. 

Els més petits acaben 
la lliga ben classificats

BÀSQUET. CB MONTCADA
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HANDBOL. LA SALLE MONTCADA

L’infantil femení es proclama 
campió del Baix Llobregat

L’equip infantil femení de 
La Salle s’ha proclamat 
campió de la lliga del Con-
sell del Baix Llobregat a 
falta d’una jornada perquè 
acabi la competició. El con-
junt local, dirigit per Àlex 
Expósito i Pau Maresma, 
va vèncer el Castelldefels, 
el segon classificat, per 
14 a 17 en un matx amb 
molts nervis. La Salle es 
manté invicte a la segona 
fase. D’altra banda, el club 

organitza el 20 de juny la 
sisena edició de la Diada 
Salvador Benítez, que tin-

drà lloc a l’escola La Salle i 
al pavelló Miquel Poblet a 
partir de les 9h.
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El club organitza el 20 de juny la sisena edició de la Diada Salvador Benítez

> El Mausa homenatja els tres equips ascendits   
El primer equip del Futbol Sala Mausa Montcada va retre homenatge als tres primers equips 

del planter que han aconseguit l’ascens de categoria aquesta temporada. Al darrer matx de 

lliga de Primera B contra l’Arderiu al pavelló Miquel Poblet, la plantilla del sènior A va fer el 

passadís als jugadors dels conjunts infantil B, cadet i sènior B. A l’acte, va assistir l’alcalde, 

César Arrizabalaga (PSC), i un representant de l’empresa Mausa, que esponsoritza el club.  

El Mausa organitza els dies 19 i 20 de juny el torneig fi de temporada, que es disputarà a la 

Zona Esportiva Centre i a les pistes de l’escola Reixac. Tots els equips de l’entitat jugaran un 

matx amistós contra conjunts convidats | SA
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> L’aliró del prebenjamí A  
El prebenjamí A de l’EF Montcada ha quedat campió de lliga 

al Grup 17 de Futbol 7, amb 78 punts. El conjunt, dirigit per 

Andrés Arjona, ha estat també l’equip més golejador –amb 

un total de 215 dianes– i el que menys gols n’ha encaixat, 

amb 52. L’entrenador ha lloat la plantilla perquè ha treballat 

molt bé durant tota la temporada. “Hem fet un grup de 12 

nens que gaudeixen amb el futbol”, ha dit el tècnic, qui ha 

destacat l’actitud dels jugadors “perquè, fins i tot, volien 

entrenar quan plovia o estaven malalts”. Cara la tempora-

da vinent, probablement Arjona serà el seu entrenador a la 

categoria superior en benjamí, tot i que el míster no podrà 

comptar amb Hugo, que ha fitxat pel Barça, i Jorge, que 

se’n va a Santa Perpètua per motius familiars | SA
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 Marañón va jugar el matx de l’Espanyol

Les jugadores i els entrenadors de l’infantil femení celebren el títol de lliga
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L’infantil Yeli Sagna es proclama 
campió català als 1.000 metres

La Joventut Atlètica Mont-
cada ha aconseguit dues 
medalles al Campionat de 
Catalunya en pista, dispu-
tat el 12 de juny a El Prat 
de Llobregat. En infantil, 
Yeli Sagna s’ha proclamat 
campió a la prova dels 
1.000 metres llisos amb 
un temps de 2 minuts, 56 
segons i 81 centèsimes. A 
la cursa dels 3.000 metres 
llisos, Joan Riera va acabar 
en setena posició i Raúl 
Sánchez va ser el novè en 
salts de llargada, ambdós 
millorant la seva marca 
personal.
En aleví, Dasha Male-
vic va ser segona en salts 
d’alçada amb un registre 
d’un metre i 30 centíme-

tres, fent rècord personal. 
La mateixa atleta també 
va ser cinquena a la prova 
dels 60 metres llisos, men-
tre que Paula Molina va 

ser la novena als 600 me-
tres llisos, millorant també 
el seu registre personal. 
El 19 de juny es disputarà 
el torneig català en pista a 

l’aire lliure categoria cadet, 
mentre que properament 
també tindrà lloc el cam-
pionat juvenil, júnior i ve-
terà.
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L’aleví Dasha Malevic acaba segona en la prova de salts d’alçada al Campionat de Catalunya en pista

Yeli Sagna, al centre, amb la medalla de campió de Catalunya en 1.000 metres
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> Èxit en wu-shu a Andorra
El Club Esportiu Wu-shu Montcada ha guanyat 19 copes 

a la cinquena edició del Trofeu d’Encamp, a Andorra, dis-

putada el 5 de juny. Els guardons es van aconseguir a les 

modalitats de Taolu (7 podis), arma llarga (3), semi-sanda  

(6) i toi-cha (3). El torneig s’adreçava a participants amb 

una edat entre els 7 i els 14 anys. L’equip montcadenc, 

dirigit pel mestre Emilio Guirado, ha fet un balanç molt 

positiu dels resultats obtinguts al campionat.  | SA

Dasha Malevic va ser segona

> Assemblea general de l’Elvira-La Salle
pròxim  L’Associació Esportiva Elvira-La Salle convoca per al pròxim  

20h 29 de juny una assemblea general que tindrà lloc a les 20h 

renovació a l’escola La Salle. A l’ordre del dia s’inclou la renovació 

d’alguns càrrecs de la junta. 

El club està presidit per Cristi-

na Iniesta i aquesta és la seva 

tercera temporada després de 

la fusió entre l’Elvira Cuyàs i 

La Salle Montcada. L’entitat 

va tancar la campanya 2009-

2010 amb un torneig de partits 

amistosos que va tenir lloc el 

dia 13 de juny a l’escola Elvira 

Cuyàs i que va acabar amb un 

dinar de germanor | SA

> Torneig fi de campanya del Can Cuiàs

L’AE Can Cuiàs ha acabat la temporada amb lel tradicional 

Parc torneig celebrat el 12 de juny, a les pistes esportives del Parc 

del Turó Blau. El campionat s’ha inclós dins els actes de la 

Promoció de la Salut que s’han fet el mateix dia al barri | SA

S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

> El Can Sant Joan tindrà més equips
El CEB Can Sant Joan va tan-

car la temporada amb el tradi-

cional torneig de partits amis-

tosos, el 5 de juny a les pistes 

de l’escola El Viver, amb una 

bona assistència de públic. El 

club ha fet un balanç positiu 

de la campanya. Cara a la tem-

porada vinent, l’entitat crearà 

un sènior femení i farà una mi-

nitrobada amb dos equips de 

l’escola El Viver | SA S
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