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El Valentine ha arribat a la rec-
ta final de la temporada amb 
les opcions intactes per entrar 
al grup dels equips que lluiten 
per l’ascens de categoria. Els 
homes de Joan Cortés s’han 
col·locat a la tercera posició del 
Grup Tercer de Primera Cata-
lana amb 18 victòries i 10 de-
rrotes, després dels dos últims 
triomfs contra l’Alella, per 83 
a 81, i davant el Corazonis-
tas per 71-81, tots dos equips 
situats a la zona mitjana de la 
taula. A manca de dues jorna-
des perquè acabi la competició, 
no hi ha res definit al capda-
vant de la classificació, lidera-
da pel Palamós amb 47 punts, 
els mateixos que té el Vic, a la 
segona posició per la diferència 
de cistelles. 

Igualtat. Amb les mateixes vic-
tòries que els montcadencs hi 
ha un total de tres equips: El 
Masnou, el Premià i la Garri-
ga. Precisament, aquest últim 
és el pròxim rival del Valentine 
al pavelló Miquel Poblet el 2 
de maig (19h). Sobre les pos-
sibilitats de ser un dels quatre 
primers, el tècnic s’ha mostrat 
optimista. “Estic content per-
què l’equip va creixent”, ha 
indicat Cortés, qui ha remarcat 
que la plantilla ha d’anar en 
la línia del dia del Corazonis-

tas i no repetir algunes de les 
errades comeses contra l’Alella 
a casa, en una victòria agòni-
ca que no es va decidir fins al 
darrers segons. “El problema 
és que vam sortir massa re-
laxats, sense caràcter, i això 
és precisament el que no hem 
de fer”, ha dit el tècnic.
Els dos primers classificats de 
la lliga regular pujaran direc-
tament a la Copa Catalunya, 
mentre que els tercers i quarts 
faran una lligueta en un sol cap 
de setmana per decidir quins 
són els altres clubs que aconse-
gueixen l’ascens.
A l’última jornada de lliga, que 
es disputarà entre el 8 i 9 de 
maig, el Valentine visitarà la 
pista de l’AECAM Malgrat de 
Mar, a l’onzena posició, amb 
13 victòries i 15 derrotes.

Sílvia Alquézar | Redacció
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BARRUFET, A LA SALLE
El porter del Barça d’handbo
va oferir una xerrada a l’escola 
amb motiu del seu centenari

JON SANTACANA
L’Ajuntament ret homenatge al 

campió paralímpic d’esquí als Jocs 

d’Hivern de Vancouver (Canadà)

PÀG. 28 PÀG. 28

El Valentine és tercer a un triomf 
del líder en una lliga molt igualada
Els homes de Joan Cortés han guanyat els dos últims partits contra l’Alella (83 a 81) i el Corazonistas (71-81)
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Iván Costa en una acció individual durant un partit d’aquesta temporada al Miquel Poblet

El Mausa depén 
de tercers en la 
lluita per pujar 
a Primera A

L’FS Mausa Montcada s’ha 
complicat l’ascens a Primera A 
després de deixar escapar dos 
punts d’or a la difícil pista del 
Manlleu, que va empatar a un 
gol a falta de pocs segons per al 
final. Quan resten cinc jornades 
perquè acabi la lliga, els homes 
de Juan Antonio Jaro han de 
guanyar tots els enfrontaments 
i esperar que un dels rivals de 
dalt ensopegui. 
En acabar el matx contra el 
conjunt osonenc, un dels juga-
dors locals, Mario Litrán, reco-
neixia que l’empat va ser una 
gerra d’aigua freda. “Estem 
molt tocats, hem fallat en el 
partit més important de la 
temporada. És una pista di-
fícil però no podem cometre 
errades així amb la victòria a 
la butxaca”, ha indicat l’autor 
de l’únic gol montcadenc, fruit 
d’un contraatac.

FUTBOL SALA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Mausa va empatar a un gol a Manlleu

Luis Miguel Rodríguez substituirà Rosa Olivares a la presidència del club 

El representant de jugadors Luis 
Miguel Rodríguez serà el nou 
president del Valentine la tem-
porada vinent en substitució de 
Rosa Olivares, que deixa l’entitat 
després de quatre anys difícils a 
causa de la situació econòmica 
que va heretar de la gestió del 
club a principi dels 90. Rodrí-
guez, que havia estat vinculat al 
CB Montcada fins al 2001, torna 
“amb l’objectiu de convertir el 
club en un referent social”. Per 

la seva banda, Olivares ha fet un 
balanç positiu de la seva gestió 
malgrat els problemes econò-
mics “perquè el club continua, 
que és l’important, i gaudeix 
d’una bona salut esportiva”. El 
22 d’abril va acabar el termini 
per presentar candidatures a la 
presidència del club. No caldrà 
fer eleccions, ja que només ha 
optat al càrrec el projecte en-
capçalat per Luis Miguel Rodrí-
guez | SA

Es ven plaça de pàrquing al costat del 

centre comercial El Punt. 659 12 83 28.

Es busca un gos pastor alemany robat 

el 16 d’abril, que va coix de la pota dre-

ta. Telèfons de contacte: 667248287 o 

677129546.

Compro TBO antics, còmics de superhe-

rois, manga, llibres, àlbums de cromos i 

joguines. Tel. 630 930 616. 

Compro móviles de 2ª mano. 692 92 44 84.Compro móviles

Traspaso derecho a multipropiedad, du-

rante la 13ª semana del año, de un aparta-

mento en Mijas-Málaga. Coste: 300 euros 

al año. Tel. 656 830 371.

Alquilo local de 85m2 en Font Pudenda,

muy soleado, persianas eléctricas, parquet, 

aseo, patio y  habitación. Buen precio. 607 

256 454. Mónica.

Se vende. Coche eléctrico para niño de 1 a 

4 años y cuna. Precio a convenir.  Tel. 616 

02 00 76.

Tel. 935 726 492

anuncis gratuïts  
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El Sant Joan no aconsegueix sor-
tir de l’espiral negativa. Els ho-
mes d’Oswaldo Leboso han per-
dut els dos darrers partits amb 
el Molletense per 3-0 i contra el 
Júpiter, el líder, per 1-3. A manca 
de sis jornades, La Unió és tret-
zena del Grup Segon de  Primera 
amb 31 punts. L’arribada del nou 
entrenador ha portat aires nous 
a la plantilla, que considera que 
està molt justa d’efectius. El club 
ha fitxat el defensa Javier Sache, 
del Pomar, Marcos Guerrero, 
del juvenil de Divisió d’Honor 
de l’Hospitalet i Gabriel, del Ca-
rolinense. També ha tornat el 
capità Raúl Catena, que ho va 
deixar fa unes setmanes per mo-

tius personals. Hi ha hagut dues 
baixes per decisió del cos tècnic: 
Cristian Artés i Cuco. Per a Le-

boso, la plantilla és curta i està 
desmoralitzada, “però podem 
sortir de l’espiral negativa”.
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El CD Montcada respira més 
tranquil en superar el Tortosa
El conjunt verd va guanyar per 2-1 un matx que va jugar molts minuts amb 10 homes

El CD Montcada ha donat un 
pas important en la lluita per la 
permanència a Primera Catala-
na després de superar per 2-1 el 
Tortosa, un rival directe. Des-
prés d’aquest matx, els montca-
dencs són setens per la cua, amb 
38 punts empatats precisament 
amb els del Baix Ebre, però amb  
el gol average a favor. 
Pel que fa al partit, els verds van 
sortir molt forts. Al minut 20, 
Charly va fer l’1-0, un avantatge 
que es va ampliar al 35 amb un 
gol d’Iván després d’un còrner. 
Però, a les acaballes del primer 
temps, Iván va veure la targeta 
vermella directa després d’una 
falta sobre l’últim home del rival 

en un contraatac. Ja a la represa, 
al primer minut de joc, el porter 
Jonathan va fer un penal que va 
suposar el 2-1. Malgrat jugar en 
inferioritat numèrica, els locals 
van defensar bé el resultat i, fins 
i tot, van disposar d’un parell de 
jugades per sentenciar el partit. 
“Un 10 per als jugadors”, va 
dir el tècnic, Jaume Creixell, en 
acabar el matx, qui ha remar-
cat que l’important és donar 
passes endavant per salvar la 
categoria el més aviat possible. 
“M’agradaria destacar el com-
promís i la lluita de l’equip, 
tot i l’adversitat de jugar amb 
un home menys”, ha indicat el 
davanter Israel, qui s’ha mos-
trat molt content perquè el CD 

Montcada abandona les sis últi-
mes places que podrien portar a 
Preferent.
L’equip montcadenc també va 
jugar a casa la jornada anterior, 
amb la visita de la Montañesa, el 
segon classificat. Els verds van 
perdre per 1-2 en un matx igua-
lat en què el rival es va avançar 
en el marcador amb un 0-2. Els 
homes de Jaume Creixell no es 
van arronsar i van intentar la re-
muntada però, tot i disposar de 
bones ocasions, només va aca-
bar al fons de la xarxa un xut de 
Carrión al minut 64. “L’equip 
ho va donar tot, va controlar 
la pilota, però no va poder 
ser”, va manifestar l’autor del 
gol montcadenc.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El CD Montcada va superar el Tortosa per 2-1, tot i jugar més de 45 minuts amb 10 homes

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El club verd incorpora un davanter de Tercera

El CD Montcada ha fitxat el da-
vanter Remo Forzinetti, de 26 
anys, procedent del Manlleu, 
de Tercera Divisió. El jugador, 
que ja va debutar al darrer 
matx contra el Tortosa, ha mili-

tat en equips com el Badalona, 
el Santboià, el Guadalajara i el 
Ciempozuelos, entre d’altres. 
Forzinetti s’ha compromès amb 
la directiva verda fins que acabi 
l’actual temporada | SA

El Sant Joan segueix immers en el 
descens amb dues noves derrotes 

FUTBOL. PRIMERA  TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
es manté a 
Primera Divisió

FUTBOL FEMENÍ

L’equip femení de l’EF Montca-
da ha aconseguit l’objectiu de la 
permanència a la Primera Divi-
sió gràcies a la retirada del Vic, 
que era el cuer del Grup Segon. 
Les locals han mostrat la seva 
alegria perquè “l’important era 
mantenir-se a la màxima ca-
tegoria”, ha indicat la capitana, 
Georgina Vendrell. El conjunt fe-
mení té 5 punts a l’antepenúltim 
lloc de la taula. Al darrer partit 
jugat a casa, les noies de Pere Ri-
cart no van poder aturar el líder 
del grup, el Sant Andreu, amb 
qui van perdre per 0-7. “Ara ju-
guem més tranquil·les, sense 
la pressió de no baixar”, ha dit 
Vendrell | SA

El Sant Joan ha fet alguns canvis a la plantilla per mantenir la categoria en el tram final de la lliga

El Santa Maria no aixeca cap, 
tot i acabar d’estrenar el quart 
entrenador de la temporada, José 
Luis Sánchez, qui substitueix a 
la banqueta a Antonio Conejero, 
que deixat el càrrec per motius 
de salut. El nou tècnic no ha de-
butat amb bon peu, ja que l’equip 
ha encaixat dues derrotes contra 
el Juan XXIII per 2-4 i davant el 
Sabadell Nord per 3-0 | SA

FUTBOL. 2a TERRITORIAL

El Santa Maria 
canvia novament 
d’entrenador 

El nou entrenador José Luis Sánchez
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La Salle escull l’entrenador Dídac 
de la Torre com a director tècnic

HANDBOL

L’objectiu de la nova etapa serà potenciar el planter i els entrenadors del club

> Homenatge institucional a Santancana
L’esquiador Jon Santacana, que recentment ha guanyat tres medalles 
als Jocs Paralímpics d’Hivern a Vancouver, va rebre el 20 d’abril el 
reconeixement de l’Ajuntament. L’esportista local, que va néixer a Sant 
Sebastià, va ser rebut per una delegació municipal encapçalada per 
l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), qui va lloar la trajectòria de Santa-
cana: “És increïble com baixa amb el seu guia tan ràpid i tan com-
penetrats”. Per la seva banda, l’esquiador es va mostrar molt content 
“perquè sempre és una satisfacció que se’t valori la feina i l’esforç”.
A la foto, els edils amb Santacana, que lluïa les medalles de Vancouver 
i la placa que li va lliurar el consistori. Veure vídeo a la veu.cat  | SA
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La UE Montcada ha acabat vui-
tena amb 5 punts al Campionat 
de Catalunya per equips, un lloc 
que li permet continuar a la Divi-
sió d’Honor la temporada vinent. 
“Hem aconseguit l’objectiu, tot 
i que amb més problemes dels 
previstos perquè el conjunt ha 
estat molt irregular”, ha indicat 
el president, Jaume Izquierdo. El 

Montcada es va acomiadar de 
la competició amb una derrota 
contra el Sant Andreu per 4’5 a 
5’5. El club local, que defensava 
el títol a la màxima categoria, ha 
tingut enguany molts problemes 
econòmics a causa de la falta de 
patrocinador que han repercutit 
en el nivell de l’equip, ja que al-
guns dels grans mestres han fitxat 
per altres entitats. D’altra banda, 

l’equip B de la UE Montcada ha 
perdut la categoria de Preferent, 
mentre que el C no ha assolit 
l’objectiu de l’ascens. 
La pròxima competició del club 
montcadenc serà  la vintivuitena 
edició de l’Open Internacional 
Vila de Montcada, que es dispu-
tarà del 25 de juny al 3 de juliol a 
l’Espai Cultural Kursaal, ubicat a 
Can Sant Joan.

L’equip seguirà la temporada vinent a la Divisió d’Honor al Campionat de Catalunya

La UE Montcada salva la categoria

Sílvia Alquézar | Redacció

CICLISME DE MUNTANYA. Copa del Món

La ciclista local Anna Villar, de 
l’Ayala Syncros Team, va acabar 
a la posició 23 a la primera prova 
de la Copa del Món de Ciclisme 
de Muntanya, disputada el 25 
d’abril al parc natural de Dalby 
Forest, a Anglaterra. Als primers 
compassos de la cursa, la corre-
dora montcadenca va arribar a 
estar entre les 15 primeres “però
la duresa del circuit i el gran 
nivell de les participants van 
fer que baixés el ritme i perdés 
algunes posicions”, ha dit Villar, 
qui espera poder millorar la clas-

sificació a la pròxima prova, que 
tindrà lloc l’1 i 2 de maig a Houf-
falize (Bèlgica). 
D’altra banda, la ciclista de l’Aya-
la segueix liderant amb autoritat 
la Copa Catalana, amb uns 200 
punts d’avantatge respecte la se-
gona classificada. A la darrera 
competició, a Flix (Tarragona), 
Villar es va caure en els entrena-
ments oficials, un fet que va afec-
tar en el rendiment de la ciclista, 
que va quedar en segona posició 
a la contrarrellotge individual i 
en tercer lloc a la competició de 
ral·li.

La corredora local lidera amb claredat la Copa Catalana

La ciclista Anna Villar acaba 
al lloc 23 a la primera cursa 

Sílvia Alquézar | Redacció

La bicicletada 
pel Besòs serà 
el 16 de maig

L’Ajuntament col·labora un 
any més amb la Diputació de 
Barcelona en l’organització de 
la vuitena edició de la bicicle-
tada popular per la llera del 
Besòs, que enguany tindrà lloc 
el 16 de maig. Les inscripcions 
només es poden fer a través del 
web www.diba.cat/bicicletada/ 
i es tancaran quan s’arribi a 
la xifra de 1.500 participants. 
La cursa sortirà a les 9.30h de 
Granollers per arribar a Mont-
cada a les 10.30h. L’objectiu de 
la prova és fomentar la pràctica 
de l’esport a un espai natural 
seguint el curs del riu.

Sílvia Alquézar  | Redacció

> David Barrufet parla de la seva trajectòria
El porter del Barça d’handbol, David Barrufet, va explicar la importància 
de combinar l’educació amb l’esport durant una xerrada que va mantenir 
el 28 d’abril amb l’alumnat de l’escola La Salle, convidat per la comissió 
del centenari i el Club d’Handbol. “Aquest any em retiro i com he es-
tudiat Dret, entraré a treballar dins l’equip jurídic del Barça”, va dir 
Barrufet als infants i joves, que li van formular multitud de preguntes sobre 
la seva vida esportiva i personal. Barrufet va improvisar uns entrenaments 
d’handbol amb els alumnes. Veure vídeo a laveu.cat | SD
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La Salle Iste passa a la ronda següent de la Copa

La Salle Iste ha aconseguit la 
classificació per a la segona 
fase de la Copa Federació a fal-
ta d’una jornada perquè acabi 
la primera ronda. L’objectiu de 
l’equip és quedar primer de grup 

per tenir el factor pista a favor. El 
matx decisiu serà el 9 de maig a 
la pista del Molins, amb qui està 
empatat a punts al primer lloc. 
Al darrer partit, van vèncer el 
Montbui per 34 a 20 | SA

El CH La Salle Montcada 
ha mogut les primeres peces 
de cara a la temporada vi-
nent. La directiva ha nome-
nat l’entrenador del sènior A, 
Dídac de la Torre, com a nou 
director tècnic del club, un càr-
rec que compaginarà durant 
la pròxima campanya amb 
les tasques al capdavant del 
primer equip. L’entitat ha de-
cidit agrupar en la seva figura 
les funcions que fins ara feien 
Pablo Camarero –responsable 
dels equips juvenil, cadet i in-
fantil masculí– i Juan Andrés 
Espínola, que s’encarregava de 
fer el seguiment de la resta de 
conjunts. A partir del 2011-12, 
per decisió expressa de Dídac 
de la Torre, el tècnic deixarà 
La Salle A i només se centrarà 
en les responsabilitats de di-
rector tècnic. “Creiem que 

s’ha cobert una etapa i hem 
d’iniciar una altra per seguir 
millorant”, ha dit el president, 
Josep Maresma, qui ha destacat 
que el principal objectiu és po-
tenciar el planter i “els entre-
nadors de la casa”. En aquest 
sentit, el club organitza del 25 
de juny al 13 de juliol un curs 
per a entrenadors.
Dídac de la Torre ha rebut la no-
tícia de la seva nova responsa-
bilitat amb gran alegria. “Estic
content perquè s’ha valorat 
la feina que he fet fins ara”,
ha manifestat el nou director 
tècnic, qui ja ha pres les pri-
meres decisions. L’entrenadora 
del sènior femení, Esperanza 
Hoyos, seguirà una temporada 
més, mentre que el tècnic Jau-
me Puig ha tornat al club per 
fer-se càrrec del juvenil, que 
ja entrena des de final del mes 
d’abril.

Sílvia Alquézar | Redacció

El tècnic Dídac de la Torre
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El Cim porta a 
l’Auditori cine 
de muntanya 

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, organitza el 
pròxim 14 de maig a l’Auditori 
Municipal la projecció de dues 
de les pel·lícules premiades a 
la darrera edició del Festival 
de Cinema de Muntanya de 
Torelló. Durant la sessió, que 
començarà a les 22h, l’entitat  
projectarà dos documentals: 
Expedition Manaslu, una pro-
ducció alemanya que va rebre 
el premi Caixa de Sabadell al 
millor Fil de Muntanya 2009, 
i The sharp end, un film nord-
americà que va aconseguir el 
premi GrandValira i millor film 
d’esports de muntan ya 2009.
D’altra banda, el Cim organitza 
els dies 8 i 9 de maig la marxa 
a peu a Montserrat, amb mig 
miler de participants.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

HANDBOL. LA SALLE 

La Salle B no ha començat 
amb bon peu a la Copa 
Federació de Tercera Cata-
lana. Els montcadencs van 
caure derrotats per només 
un gol (44-45) davant del 
Tortosa. El sènior masculí 
B ha quedat enquadrat al 

Grup F amb equips com el 
Rubí, el Sant Llorenç-Sant 
Feliu i el Claret. A la prò-
xima jornada, La Salle B 
jugarà a la pista del Rubí, 
a la següent tindrà jornada 
de descans i, a l’última, re-
brà el Sant Llorenç | SA

> Èxits de la JAM al Mundial veterà 
El veterà de la Joventut Atlètica Montcada (JAM) José 
Navarro ha aconseguit tres podis al Campionat del Món 
en pista coberta, a Canadà. L’atleta local va ser el primer 
en la mitja marató amb un temps d’una hora, 14 minuts 
i 55 segons. Navarro, que pertany a la categoria M50, 
va arribar segon en cros i tercer a la prova dels 3.000 
metres llisos | SA

L’equip sènior femení de 
l’Elvira-La Salle ha acabat 
la lliga a l’antepenúltim 
lloc del Grup Cinquè de 
Tercera Categoria amb 6 
victòries i 20 derrotes. A 
les dues últimes jornades, 
les locals van perdre con-
tra el Mataró per 61 a 44 i 
davant Les Corts B, el pe-
núltim, per 46 a 49. D’altra 
banda, el sènior masculí A 
es troba a la quarta posició 
al Grup Cinquè del Cam-

pionat de Catalunya amb 
19 triomfs i 6 ensopegades. 
Els montcadencs van acon-
seguir una victòria impor-
tant contra el Gassó de Ri-
pollet, el segon, per 75-71 
i davant el Martorelles per 
44-67. Pel que fa al sènior 
B masculí, l’Elvira-La Salle 
és setè al Grup Quart amb  
16 triomfs i 11 derrotes. A 
les dues darreres jornades, 
l’equip va perdre contra el 
Teià per 89-55 i va vèncer 
el Ronçana per 82 a 24.

El sènior B és setè del grup quart del Campionat de Catalunya

Els locals van perdre contra el Tortosa per 44 a 45

El masculí A és quart i el B es troba al setè lloc

La Salle B debuta a la 
Copa amb una derrota

El sènior femení acaba 
la lliga antepenúltim

> El Can Sant Joan venç el Sta. Perpètua
El B. Montsenya-CEB Can Sant Joan va superar el Santa Per-
pètua B per 89-79 en un matx en què els locals tenien moltes 
baixes. Al final, es va imposar la veterania i la major alçada 
dels montcadencs | SA

El segon equip de La Salle va perdre davant el Tortosa (44-45)
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> El Can Cuiàs A és al penúltim lloc 
El Can Cuiàs A va empatar a 5 gols a la pista del Sínia, un 
rival directe en la lluita per la permanència. Els locals són pe-
núltims amb 18 punts, tot i que amb un matx ajornat al Grup 
Quart de Primera Divisió | SA

BALLS ESPORTIUS

El club de balls esportius Endan-
sa segueix sumant triomfs aques-
ta temporada. Al trofeu Vila de 
Sant Cugat, la parella formada 
per Eva Nieto i Carles Cirera 
va ser primera en sènior IB, que 
durant aquest torneig també va 
obtenir l’ascens a la categoria A 
de llatins. A Sitges, els més desta-
cats van ser Sarabel Ruiz i Ricar-
do Núñez, que van ser segons en 

adults II C. Pel que fa a la compe-
tició d’Andorra, les parelles Ana 
Martínez-Rubén Padial i Sarabel 
Ruiz-Ricardo Núñez van ser pri-
mers en adults I E i adults II C, 
respectivament. En sènior II D, 
Eulàlia Llorens i Jordi Alcántara 
també van quedar a la primera 
posició, mentre que Carles Cire-
ra i Eva Nieto van ser tercers en 
sènior I A | SA

El club Endansa triomfa a 
diversos tornejos catalans

El CP Montcada obté dos 
bronzes al torneig català 
El CP Montcada ha guanyat 
dues medalles de bronze al 
Campionat de Catalunya. En 
tripleta masculí, va ser tercer 
l’equip format per Òscar Fer-
nández, Jaume Hernández, Javi 
Cobo i Antonio Fernández. En 
femení, el conjunt composat 
per Paqui Galera, Evelyn Mar-

tínez i Socorro Marcos també 
va ser tercer en tripleta. Amb-
dós equips van classificar-se per 
al Campionat d’Espanya. Els 
homes van quedar eliminats 
a les primeres rondes, mentre 
que les fèmines competiran al 
maig a Almeria. En individual, 
Martínez també competirà a 
l’estatal.

Sílvia Alquézar | Redacció

PETANCA

L’equip femení del CP Petanca que va quedar tercer de Catalunya i participarà al torneig estatal

Tres de les parelles del Club Endansa premiades recentment 
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> L’EF guanya els dos darrers partits 
L’EF Montcada ha guanyat els dos darrers partits de lliga con-
tra el Sansur per 1-8 i davant el Palauenc per 3-1. Els mont-
cadencs són quarts per la cua amb 23 punts. Per la seva 
banda, el Mausa B és líder destacat al Grup Sisè de Tercera 
Divisió | SA
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Les escoles Reixac i La Sa-
lle han estat les primeres 
a celebrar les jornades es-
portives d’aquest curs. La 
Salle les va organitzar el 
16 i 17 d’abril, mentre que  
el Reixac, el dia 24.  Els 

infants van poder gaudir 
de nombroses activitats 
esportives i lúdiques que 
van aplegar força partici-
pació. A la resta d’escoles, 
els tornejos tindran lloc 
majoritàriament durant el 
mes de maig.  

L’Escola de Natació de 
Montcada ha fet un bon 
paper al Campionat Co-
marcal, disputat el 17 
d’abril al complex esportiu 
Can Llobet de Barberà del 
Vallès. L’equip montca-
denc va aconseguir un to-
tal de 17 podis. En papallo-
na, els benjamins Claudia 
Garrote i Marc Grau van 
ser segona i tercer, respec-
tivament. D’altra banda, 
els infantils Eva Coy i Joan 
Grau van guanyar la me-
dalla d’or, un guardó que 
també va aconseguir Les-
ter Escrigues a la categoria 
cadet. 

Més resultats. En esque-
na, la infantil Eva Coy i 
el cadet Miguel Pérez van 
obtenir el metall de pla-
ta a les seves respectives 
categories. Pel que fa a la 
modalitat de braça, les in-

fantils Mireia Prats i Alba 
Molina van ser primera i 
segona al seu grup, mentre 
que l’infantil Carlos Díaz 
va guanyar la medalla de 
plata. En lliures, l’aleví 
Marc Ribas va obtenir el 
guardó d’argent, un podi 

que també va aconseguir 
la infantil Mireia Prats. A 
la categoria cadet, Miguel 
Pérez va ser bronze. 
En relleus, l’EN Montcada 
va quedar en segon lloc a 
la prova dels 4x50 lliures 
cadet, mentre que en ben-

jamí, aleví i infantil va 
acabar a la tercera posició. 
Les pròximes cites són el 
torneig Territorial, que es 
farà el 8 de maig i la final 
del Campionat de Catalu-
nya que tindrà lloc el 23 de 
maig, a Palafrugell.

NATACIÓ

L’equip de l’Escola de Natació de Montcada ha fet un bon paper al Campionat Comarcal disputat a Barberà

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet A es manté a dalt, tot 
i tenir quatre baixes per lesió 

L’equip cadet A del Valen-
tine es troba a la quarta 
posició al Grup Vuitè del 
Nivell A-2 amb 7 victòries 
i 5 derrotes. Els montca-
dencs estan fent una bona 
segona fase, tot i tenir qua-
tre jugadors lesionats. “Es-
tem en quadre, la veritat 
és que ja no es pot dema-
nar res més a la plantilla, 

que ho està donant tot”,
ha dit l’entrenador, Beni 
López, qui assegura que 
l’equip acusa la falta de 
banqueta en la recta final 
dels partits. Així va succeir 
al darrer matx a la pista 
del Creu Alta Sabadell-2, 
on va perdre per 67 a 57. 
Una jornada abans, l’equip 
va superar el Premià B per 
un clar 81 a 49. El proper 

partit a disputar serà l’1 de 
maig a casa contra el Riera 
Cornellà, el cuer de la tau-
la, a les 12h, a la pista co-
berta de la Zona Esportiva 
Centre, un matx que havia 
estat ajornat. Fins a final 
de temporada, els nois de 
Beni López tenen encara 
tres partits a casa, comp-
tant l’ajornat, i només un 
a domicili.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Consell Esportiu del 
Vallès Occidental Sud 
(CEVOS) va organitzar 
el 15 d’abril al parc de la 
Llacuna (Mas Duran) una 
trobada de centres educa-
tius adreçada a alumnes 
de cinquè i sisè de pri-
mària dels municipis que 
formen part de l’ens –amb 
seu a Cerdanyola. De 

Montcada, van participar 
els col·legis El Viver, Font 
Freda, Sagrat Cor i Gines-
ta. Els infants van gaudir 
d’activitats lúdiques i es-
portives com partits de 
mini bàsquet, rugbi, futbol, 
handbol i inflables. Els 200 
participants van rebre la 
visita del regidor d’Esports 
i president del CEVOS, 
Juan Parra (PSC).

El parc de la Llacuna 
esdevé un poliesportiu

JORNADA CEVOS

Silvia Díaz  | Mas Duran
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L’EN Montcada fa 17 podis a la 
final del Campionat Comarcal
La competició es va disputar al complex Can Llobet de Barberà del Vallès el passat 17 d’abril

> Una montcadenca s’adjudica
 el torneig de Vielha de patinatge
La montcadenca Marina Riera, de 16 anys, ha guanyat el Campio-

nat Internacional de Vielha de patinatge en la modalitat d’equip de 

ballet sobre gel. L’esportista local, que competeix amb el FC Bar-

celona des d’aquesta temporada, participarà a mitjan de maig al 

Campionat d’Espanya. “No ens ho esperàvem, estem molt con-

tents perquè és el primer torneig on participem”, ha dit Riera, qui 

va començar a patinar fa només dos anys a les pistes de l’Skating 

de Barcelona. A la foto, Riera durant una competició | SA
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Uns participants a les jornades jugant amb una pilota de rugbi
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El cadet A és a dalt, tot i les baixes
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip, dirigit per Beni López, és quart amb 7 victòries i 5 derrotes a l’A-2

El Reixac i La Salle 
obren la temporada

JORNADES ESPORTIVES

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola Reixac va celebrar les jornades esportives el 24 d’abril
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La resta d’escoles les celebraran al mes de maig 

Un dels partits de futbol sala disputats a La Salle durant les jornades
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FUTBOL

El juvenil del CD Montcada ja té 
a la butxaca l’ascens a Primera

L’equip juvenil del CD 
Montcada, creat aquesta 
temporada, ja ha complert 
el primer objectiu de la tem-
porada: aconseguir l’ascens 
a Primera Divisió. Els nois 
de Juan Meca encapçalen 
la classificació del Grup 
24 de Segona Divisió amb 
66 punts, a manca de cinc 
partits perquè acabi la com-
petició. “L’ascens ja el te-
nim a la butxaca perquè 
pugen dos o tres equips i 
nosaltres comptem amb 
un coixí de punts sufi-
cient per dir que ja som 
un equip de Primera”,
ha indicat l’entrenador, qui 
ha lloat la plantilla pel seu 
gran sacrifici i compromís 
amb l’entitat. 

Invicte. Però, el mèrit del 
conjunt juvenil del club 
verd va més enllà, perquè 
la plantilla encara no ha 
perdut cap partit en tota 
la temporada, amb 21 vic-
tòries i 3 empats. A les dues 

últimes jornades disputa-
des, els montcadencs van 
empatar a un gol al camp 
del Cerdanyola, el segon 
classificat, i van golejar el 

Sant Fost a l’estadi de la 
Ferreria per un contundent 
9-1. Una vegada assolit 
l’ascens de categoria, el se-
gon objectiu de l’equip és 

proclamar-se campions de 
grup sense haver perdut 
cap partit. El tècnic ha re-
conegut: “Crec que ho po-
dem fer”.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip infantil masculí de 
La Salle jugarà les semifinals 
de la fase final de Primera 
Catalana amb el Sant Mar-
tí Voramar B el pròxim 22 
de maig. Els montcadencs, 
dirigits per Luis Canalejas, 
van superar el Pardinyes 
per 21 a 25 als quarts de fi-
nal. L’objectiu és arribar a la 
final, el dia 23. 
D’altra banda, l’equip ju-
venil s’ha fet un lloc entre 

els quatre millors equips 
de Primera Catalana. Els 
locals van superar el Sant 
Joan Despí als quarts de fi-
nal per 37 a 35 en un matx 
molt igualat. En semifinals, 
La Salle va perdre contra el 
Granollers per 25 a 37. 
Pel que fa a l’infantil feme-
ní, es manté líder del Grup 
B del Consell del Baix Llo-
bregat. A l’últim partit, les 
locals van superar el Mo-
lins de Rei per 8-18. 

L’infantil jugarà la 
semifinal de Primera

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil femení de La Salle és líder del Grup B del Consell del Baix Llobregat
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L’equip juvenil de l’EF Mont-
cada té nou entrenador. Es 
tracta del montcadenc Ma-
nuel Jiménez –a la foto–, 
un tècnic que ha entrenat 
equips com el Granollers, la 
Damm i el Mercantil, entre 
d’altres. La directiva de l’Es-
cola ha decidit fer aquest 
canvi a falta de poques 
jornades perquè acabi la 
temporada pensant ja en 
la pròxima campanya. “Ara 
ens ha sortit l’oportunitat 
de fitxar aquest entrenador 
i no l’hem volgut desapro-
fitar”, ha dit el coordinador 
del club, Carlos Depares. 
En un principi, Jiménez, 
que té de segon entrena-
dor a Carlos Estal, portarà 
la plantilla fins a final de 
l’actual temporada, amb 
possibilitats de continuar 
l’any vinent a l’equip | SA
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L’equip, dirigit per Juan Meca, és el líder del Grup 24 de Segona Divisió amb cap derrota en 25 jornades 

La plantilla de l’equip juvenil del CD Montcada, amb els entrenadors, fan pinya abans d’un entrenament a l’estadi
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L’equip femení de l’FS 
Mausa Montcada ha aca-
bat la temporada amb una 
excel·lent classificació a la 
Primera Divisió de la ca-
tegoria cadet-juvenil. Les 
montcadenques han fina-
litzat la lliga a la tercera 
posició amb 44 punts, a 
tan sols un del segon i, per 
tant, de l’ascens, que ha 
aconseguit el Sant Just. La 
plantilla ha valorat positi-
vament la seva actuació a 
la competició. El conjunt 
local ha guanyat 14 par-
tits, n’ha empatat 2 i n’ha 
perdut només 4.
D’altra banda, l’equip ju-

venil masculí del Mausa 
es mantindrà a Nacional, 
la categoria més alta on 
competeixen rivals com el 
Barça o l’Espanyol. El con-
junt que entrena Nando 
Sáez va aconseguir la per-
manència a falta de dues 
jornades per al final de la 
lliga. Al darrer matx dis-
putat, el juvenil del Mausa 
va plantar cara a l’equip 
blaugrana, el ja campió, 
però va acabar perdent 
per 4-3. “Estic orgullós 
dels jugadors, van fer un 
partidàs, tot i que només 
disposàvem de dos can-
vis a la banqueta”, ha dit 
l’entrenador.

El femení es queda a 
les portes de pujar

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip femení s’ha quedat a un punt d’aconseguir l’ascens de categoria
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FUTBOL. EF MONTCADA

El cadet A es troba al cinquè lloc 
amb opcions encara d’ascendir 

L’equip cadet A de l’EF 
Montcada es troba a la 
cinquena posició del Grup 
Desè de Primera Divisió 
amb 55 punts, a manca de 
tres jornades perquè acabi la 
competició. Al darrer partit, 
els nois d’Antonio Moya van 
superar sense problemes el 
Catalònia per 7-1, mentre 
que una setmana abans van 
empatar a dos gols al camp 
del Bellavista Milán.
La plantilla encara té opcions 
de lluitar per l’ascens, ja que 
pugen els dos primers classi-
ficats i els sis millors tercers 
de la categoria. Malgrat tot, 
el seu entrenador és cons-
cient que la fita és compli-
cada. “Matemàticament, 
encara podem pujar, però 
a les dues últimes jorna-
des ens hem d’enfrontar 

contra el segon i el tercer”,
ha dit Moya, qui ha lloat el 
grup per la seva capacitat 
per aprendre i el compro-
mís de donar el màxim a 
cada partit. “Per a nosatres, 
l’objectiu a principi de 
temporada era crear un 

bloc compacte que sigui 
la base del juvenil per a 
la pròxima temporada”,
ha dit l’entrenador, qui ha 
avançat que alguns dels 
seus jugadors ja han co-
mençat a entrenar amb el 
juvenil actual. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’objectiu és crear enguany la base del futur conjunt juvenil de l’any vinent

El cadet A de l’EF Montcada va guanyar sense problemes el Catalònia (7-1)
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> El juvenil 
de l’EF té nou 
entrenador



Toni Ortiz

Experiència única. Un miler d’atletes al desert del Sahara, al sud del Marroc. Sona a molts deci-
belis la cançó Camí de l’infern, del grup ACDC, mentre un helicòpter fa passades arran de cap dels 
participants. Així és l’inici de cadascuna de les sis etapes de què consta la Marathon des Sables, 
una prova d’ultrafons de 250 quilòmetres. Enguany, en l’edició 25, hi era el montcadenc Toni Ortiz, 
corredor de 48 anys de la Joventut Atlètica Montcada (JAM), que ha culminat recentment la proesa 
d’acabar la cursa al lloc 228, una meritòria posició tenint en compte les condicions climatològiques i 
la duresa del terreny. L’atleta local va recórrer la distància en 39 hores, 45 minuts i 14 segons. És una 
prova d’autosuficiència, és a dir, els participants han de portar de casa el material i el menjar neces-
sari per superar la travessia per dunes i pedres a una temperatura que, en alguns moments, arribava 
als 50 graus. L’organització els facilitava els avituallaments d’aigua i tenia preparat el campament de 
haimes a l’arribada de cada etapa on poder descansar i carregar piles per al dia següent. 

“La Marathon des Sables és 
la cursa dels sentiments”

Per què es va plantejar participar a 
la Marathon des Sables?
Sempre m’he trobat millor a les pro-
ves de llarga distància i m’he recu-
perat bé. Jo m’havia anat tantejant 
perquè m’agraden les curses de 
muntanya  on portes l’esgotament 
al límit. Fa cinc anys, un corredor 
del club de Ripollet, que feia poc 
havia tornat de la Marathon, va ser 
la serp que em va donar la poma. I 
vaig pensar, un dia hi participaré.
Hi pot anar qui vulgui?
La prova és oberta a tothom. La ins-
cripció es fa al setembre de l’any 
anterior i hi ha un límit de places. 
En el cas dels espanyols, hi poden 
participar un total de 80 atletes de 
l’àrea d’Andorra, Espanya, Portugal 
i l’Amèrica Llatina. El dia que es va 
obrir la inscripció, vaig trigar un mi-
nut i mig a fer-la i ja vaig ser el 67. 
No demanen cap requisit?
Has de presentar unes proves mè-
diques com un electrocardiograma 

i, abans de començar la cursa, et 
revisen tot el material i el menjar 
que portes i et fan una revisió mè-
dica. Si no tens el que consideren 
indispensable, no et deixen sortir.
Com va ser la preparació?
Autodidacta. Vaig anar a xerrades 
sobre la cursa, vaig visitar fòrums per 
Internet i, de mica en mica, ho vaig 
preparar tot, el menjar, el material, els 
entrenaments –anava i tornava a la 
feina, a Badalona, corrents per la Se-
rralada de Marina-, la mentalització... 
Ho has de portar tot controlat, no pots 
deixar res a la improvisació, perquè 
sinó no te’ns surts.
Com són les etapes?
La menys llarga és de 29 quilòmetres 
i la més dura és de 82, que la pots fer 
en dos dies. Sempre hi ha un temps 
màxim, és a dir, que si un dia t’agafa 
el cotxe escombra, que allà són dos 
camells, quedes eliminat.
Recorda la jornada més dura?
Totes! La primera i la segona, des-

prés de fer 29 i 35 quilòmetres, no 
vaig poder pràcticament dormir, em 
feia mal tot. A la nit, als campa-
ments, tots semblàvem Chiquito de 
la Calzada. Al tercer dia, tocava la 
primera marató, i em va donar una 
baixada de tensió. Quan vaig arribar 
a la meta, sempre has de menjar 
com a màxim en una hora i mitja 
després d’acabar-la perquè sinó es 
tanca l’estómac i no et recuperes. 
No podia ni beure. 

Quin patir!
I al dia següent era la dels 82 quilò-
metres! Però, vaig fer l’esforç d’anar 
bevent i, al cap d’una estona, vaig 
obrir un pernil envasat que m’havia 

portat. No sé si va ser el pernil, però 
vaig poder menjar. Quin alivi!
I l’etapa llarga, com la va viure?
Em vaig plantejar fer-la en dos dies, 
però sobre la marxa has de veure 
quins recursos tens per arribar a la 
meta. Em feia por la calor. Per evitar 
que s’escalfessin els músculs, entre 
les hores de més sol només vaig ca-
minar i m’anava mullant el coll per 
refrescar-me. Quan va arribar la tar-
da, vaig córrer. És preciós córrer de 
nit per les dunes. I la meva sorpresa 
va ser que vaig entrar entre els 200 
primers. No m’ho podia creure. La 
vaig fer en un sol dia, en 15 hores.
Què és el que més li ha agradat de 
l’experiència?
La solidaritat entre tots els partici-
pants. És la cursa dels sentiments.
No sé que té aquesta prova que 
et trenca les cames però t’atrapa 
el cor. Un noi es va quedar a es-
perar un altre atleta que tenia una 
lipotímia, no el va deixar en cap 

moment, van entrar fora de temps, 
però l’organització el va admetre al 
dia següent amb el temps màxim. 
Jo també li vaig donar a un noi de 
Madrid l’últim antiinflamatori que 
em quedava i després, no vegis 
els petons que em feia a l’aeroport 
quan ens acomiadàvem.
A qui li dedicaria aquest triomf 
seu com a atleta i persona?
A tots els que m’han ajudat a pre-
parar la cursa, però sobretot als 
atletes més joves de la JAM, que 
l’han viscuda intensament i m’han 
donat molt suport. També a la meva 
família i, en especial, li dedico al 
meu sogre, que va morir mentre jo 
era al Marroc. Van fer un pacte de 
silenci i no m’ho van dir fins que 
vaig acabar la prova.
Un consell per al dia a dia que ha 
aprés a la Marathon des Sables.
Només els que s’atreveixen a arri-
bar lluny poden saber com de lluny 
es pot arribar.

“No sé que té aquesta 
prova pel desert, que 
et trenca les cames 
però t’atrapa el cor, fas 
amics per sempre”

Atleta

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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