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Època III

de Montcada i Reixac

Montcada és un municipi pioner quant a ordenances solars a Catalunya. Pàgina 3 i 4

LAURA GRAU

>>  Les consultes sobre
maltractaments es van
duplicar al 2003 P. 12

>>  Montcada implementa
més passos elevats per
controlar l’excés de
velocitat P. 5

Més d’un centenar de
nous habitatges locals
incorpora l’energia solar

M. José Altés, usuària d’una empresa homologada per l’SPO  P. 10

Bona acollida del programa Xec Servei

Taarof bi Salam
treballarà per la
integració dels
marroquins

Pàgina 13

>> La mallorquina Carme
Planells guanya el premi
literari de l’ABI  P.22
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 >>Presentació a la Casa de la Vila

LAURA GRAU

Taarof  bi Salam, o Conèixer-se
en pau és el nom en català de
la primera entitat d’immi-
grants magrebins que es
constitueix a Montcada. El
seu objectiu serà contribuir a
la integració del col·lectiu i di-
vulgar la cultura àrab. L’acte
de presentació es va fer el
passat 17 de gener a  la Casa
de la Vila, amb força as-
sistència de públic,  i va aca-
bar amb un tast de cuina àrab.Maria José Altés, veïna de la Ribera, utilitza cada setmana els serveis de fisioteràpia d’una de les

empreses homologades dins del programa Xec Servei que promou el Servei de Promoció de
l’Ocupació (SPO) de l’Ajuntament. El centre li fa una rebaixa de tres euros gràcies al Xec Servei.

>> Els residus del
municipi ja es tracten a
L’Ecoparc 2 P.6

PILAR ABIÁN

>> La piscina coberta
tancarà el 10 de febrer P.30

LLUÍS MALDONADO

LAURA GRAU

>>  Els avis del Casal de
la Mina són un referent
en cursos d’Internet P.16

PILAR ABIÁN



271a quinzena
febrer 2004esportsesports 271a quinzena

febrer  2004

PRIMERA VOLTA DE LES LLIGUES DE FUTBOL

El CD Montcada acaba tercer
amb clares opcions d’ascens

L’equip té el millor bagatge defensiu, amb 13 gols encaixats en 18 jornades

sílvia alquézar
pla d’en coll

El CD Montcada ha finalitzat la
primera volta de la lliga amb les
opcions intactes per pujar a Pri-
mera Catalana. Després de 18
jornades, els montcadencs són
a la tercera posició del Grup Pri-
mer de Preferent, a cinc punts
del Sant Celoni, el líder, i a tres
del segon, l’Escala. En l’últim
matx, l’equip que dirigeix Miquel
Olmo va empatar a zero davant
el conjunt gironí en un partit
igualat entre dos clubs que aspi-
ren a estar la temporada vinent
a la categoria superior. El matx,
que va aplegar força públic al
camp municipal de Font Freda,
no va ser gaire vistós, amb
poques ocasions de gol. La més
clara la va desaprofitar el Mont-
cada al minut 90 quan el defen-
sa Xavi Cámara va fallar un pe-
nal que va aturar el porter gironí.
“Ens ha faltat tenir la pilota
amb més coherència, ens
hem precipitat fruit dels
nervis”, destaca el tècnic local,
qui lamenta també s’hagi perdut
el golaverage, favorable ara a l’Es-
cala perquè a l’anada el Mont-
cada va caure derrotat per 1-0.
En acabar el partit es van pro-
duir uns incidents entre jugadors
locals i aficionats visitants que
van acabar en una picabaralla al
costat de les banquetes.

Balanç. En 18 jornades, el
Montcada ha sumat 31 punts.
Ha guanyat 9 partits (6 a casa i 3
fora), n’ha perdut 5 (3 a fora i 2
a casa contra el Roses i el Vilas-
sar) i n’ha empatat 4. L’equip ha
demostrat a la primera volta
tenir solidesa defensiva. Les
estadístiques ho demostren: en
18 partits només han encaixat 13

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> El partit entre el Montcada i l’Escala va ser molt disputat entre dos rivals que aspiren a pujar a Primera

El Sant Joan
és a la zona

mitja-baixa, tot
i el bon inici

EL CAN SANT JOAN FEMENÍ ESTÀ SEGON

L’equip femení de l’Escola de
Futbol Can Sant Joan Blaugra-
na està fent una excel·lent
temporada, la millor de la seva
història amb només una derro-
ta en 14 jornades. En l’actua-
litat, amb la primera volta aca-
bada, ocupa la segona posició
del Grup Primer de Tercera Re-
gional amb 26 punts, a quatre
de la Guineueta, el primer
classificat a qui va superar el

tercera regional

 >> El Sant Joan és tretzè

SÍLVIA DÍAZ

gols. En el capítol ofensiu, el
Montcada ha marcat 25 gols.
Amb tota la segona volta per
davant, la plantilla i el cos tècnic
es mostren optimistes i amb
moltes ganes d’aconseguir el
desitjat ascens de categoria. Per
a l’entrenador, Miquel Olmo, tan
important és treure un resultat
positiu davant rivals directes
com no perdre punts contra
equips inferiors. “En aquesta
segona volta l’equip arribarà
al seu millor moment, perquè
les lligues es guanyen a la
segona volta”, indica el tècnic.
En aquest sentit, el capità del
Montcada, Sergio López, afir-
ma que la plantilla es troba amb
la moral molt alta “per donar
al club i a tota la seva afició
una alegria al final de tem-
porada; s’ho mereixen des-
prés de tres anys quedant

tercers”. El vicepresident del
Montcada, Gonzalo Frasnedo,
confia en el potencial de la plan-
tilla per retallar les diferències
amb els primers classificats.
“Creiem que podem estar a

dalt, però és un grup molt
igualat i competitiu”. El
Montcada es desplaçarà el prò-
xim 1 de febrer al camp del Vi-
lassar, amb qui va perdre a la
primera volta a casa per 0-1.

El Sant Joan Atlètic ha acabat
la primera volta de la lliga a
la zona mitjana-baixa de la
classificació del Grup Novè
de Segona Regional. L’equip
local va començar força bé,
encadenant bons resultats que
el van situar entre els conjunts
capdavanters. Però a mesura
que han passat les jornades,
el Sant Joan ha perdut corda,
un fet normal per al capità
Luis Hidalgo “perquè es
nota molt els equips que
entrenen regularment sen-
se problemes”, diu el mig-
campista montcadenc, qui
afirma que molts jugadors de
la plantilla no poden entrenar
per motius laborals. El Sant
Joan té un balanç no gaire
positiu, amb 9 derrotes, 3
empats i 6 victòries en 18 jor-
nades. “Hem fet una prime-
ra volta un xic fluixa en re-
lació amb les nostres possi-
bilitats. Ens han condicio-
nat les lesions i les deci-
sions arbitrals”, indica Hi-
dalgo. La plantilla lluitarà per
mantenir  sense patiments la
categoria de Segona Regional.
Segons el capità, l’objectiu és
quedar classificat entre els deu
primers: “Hi ha equip per
estar entre el cinquè i el
desè del grup”. SA

18 de gener a domicili per 1-
4. L’objectiu de l’equip, format
íntegrament per jugadores de
Montcada, és pujar a Segona.
Per la seva banda, la Penya
Decano té un balanç negatiu
de la primera volta, amb no-
més una victòria en 16 partits.
L’equip, que juga al camp de
la Ferreria, és a la penúltima
posició del Grup 19 de Terce-
ra Regional amb 9 punts. SA



28 1a quinzena
febrer 2004 esports

L’AE Can Cuiàs
es manté segur

a Segona A
El sènior de l’AE Can Cuiàs es
troba classificat en la desena
posició de la classificació del
grup 3r de la Segona Divisió
A de futbol sala amb 16 punts,
una categoria que lidera el
Bonaire. Els montcadencs van
perdre el darrer partit disputat
a la pista de l’Iniciativa de la
Llagosta per 5 gols a 3.
L’equip encara té dos partits
ajornats que, de guanyar-los,
podria fer avançar llocs en la
classificació. El conjunt de Can

El Vitelcom reacciona i ja
és a un pas dels playoffs

lluís maldonado
redacció

Set victòries i un empat és el
positiu balanç que ha aconseguit
el Vitelcom Montcada de futbol
sala en els darrers vuit partits.
Amb l’arribada del nou entre-
nador, Marcello Magallahes, el
conjunt montcadenc s’està mos-
trant intractable. Ha escalat posi-
cions a la classificació, i ja és a
un pas d’estar en plaça de play-
offs. El Vitel ara ocupa la cin-
quena posició del grup B de la
Divisió de plata amb 30 punts,
empatat amb l’Andorra, preci-
sament l’equip que visita en la
propera jornada el pavelló Mi-
quel Poblet. Si el Vitel guanya,
es col·locarà quart, una posició
que també els podria donar una
plaça en la fase d’ascens, ja que
el millor quart classificat dels
tres grups també aconsegueix el
passi per optar a ser equip de
Divisió d’Honor.

Intensitat i motivació.

La plantilla al complet viu un
bon moment de forma i de joc.

XÈNIA CASTELLÀ/VITELCOM MONTCADA

MIQUEL ALBA

MARIA JESÚS GARCIA

EL SÈNIOR B LIDERA EN SOLITARI
EL GRUP B DE LA PRIMERA NACIONAL

El sènior B del CFS Montcada
continua liderant el grup 1 de
la Primera Nacional B de futbol
sala. El segon equip del
Vitelcom té ara 33 punts en
14 partits disputats, un partit
menys que la resta d’equips.
El partit que havia de jugar al
camp de l’Esplugues en la
darrera jornada es va haver de

sènior B

>> FUTBOL SALA. Grup B de Divisió de Plata

Amb l’arribada del nou entrenador, l’equip es manté invicte i molt motivat

Els jugadors han sintonitzat a la
perfecció amb la nova filosofia
de joc de Magallahes, que es va
fer càrrec de l’equip a la jornada
12, coincidint amb la primera
victòria fora de casa de la tem-
porada, contra el Manacor. Un
dels capitans, Manel, explica que
“l’equip surt a guanyar tots
els partits”. Mariano també
està comptant amb la confiança
del tècnic, “m’estic trobant bé
i he pogut contribuir amb
gols decisius”, comenta. El
porter Ginés està intractable a
la porteria, després d’estar més
d’un any sense jugar amb
l’anterior entrenador. “Ens hem
d’entregar al 200 per cent per
pal·liar els errors del principi”,
afegeix.
La imatge de l’equip millora
partit a partit, on es nota la
intensitat i la motivació que po-
sen tots els jugadors que surten
a la pista. Per al president de
l’entitat, Eusebio Carrero, el canvi
d’entrenador “ha estat l’au-
tèntic revulsiu per als juga-
dors, s’ha notat un canvi

positiu d’actitud i de sistema
de joc”. Carrero confia que la
plantilla continuï amb la ratxa de
bons resultats: “Estem molt
ben situats i encara queda
molta lliga. Aquest és el
millor equip que hem fet mai
i hauria d’estar millor classifi-
cat”, lamenta el president, qui
desitja que la incorporació de
l’internacional brasiler Almir, “si-
gui el revulsiu en atac que ne-
cessitava la plantilla”.

Almir, golejador. En el darrer
matx jugat, el Vitel va sumar tres
punts importants en una pista
complicada, com és la del Per-
files Sintal de Navarra, on els
montcadencs es van imposar per
3 gols a 7. Manel va ser el màxim
golejador amb tres dianes. Una
de les notes positives del partit
a Navarra van ser els dos gols
seguits del brasiler Almir, que es
va estrenar com a golejador i ha
ampliat el seu contracte dues
temporades més.  D’altra ban-
da, Jorge estarà quatre setmanes
sense jugar per lesió.

 >> Ferreira controla una pilota en el partit contra l’Ibarra de Sant Sebastià

 >> Plantilla del Sènior B del Vitelcom CFS Montcada

 >> El primer equip de l’AE Can Cuiàs ocupa la part mitja de la classificació

Cuiàs ha passat a jugar en aquesta
nova categoria, després de

l’ascens aconseguit l’any passat
provinent de la Segona B.  LM

susprendre. Tot i això, els
montcadencs mantenen el
lideratge del grup, seguit de
ben a prop pel Vidreres i
l’Alella, que tenen 31 i 30
respectivament. El Vitelcom B
és un dels favorits per obtenir
l’ascens a Primera A, després
de la campanya discreta feta
la temporada anterior. LM
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Si és important per a tu,
per Montcada
també ho és

esports

La Canonja posa fi
a la ratxa de La Salle

lluís maldonado
redacció

La Salle d’handbol va trencar la
ratxa de quatre victòries con-
secutives perdent a la pista del
conjunt tarragonés de la Canonja
per 34-20, el segon classificat, en
la darrera jornada de Primera
Catalana. Era un partit en què
estava en joc la segona plaça de
la categoria, encara que falta
gairebé tota la segona volta de
la competició.
Segons el tècnic de La Salle,
Jaume Puig, “no vam estar a
l’alçada” i va reconèixer que
“ha estat el pitjor partit que
hem fet aquesta temporada”.
Els montcadencs no van tenir
opcions de victòria i van anar
sempre a remolc en el marca-
dor. “Només són dos punts,
i hem de pensar en refer-nos
a casa en el partit contra
l’Esplugues”, va dir Puig.

Objectiu, ser tercers.

L’objectiu inicial fixat en les
darreres setmanes de poder
aconseguir la segona plaça del
grup ara se centra en continuar
sent tercers. Falta molta lliga,
“però no ens agafa en un bon
moment de la plantilla”.  La
Salle té dos jugadors lesionats.
Moratona es perdrà la resta de
la lliga, perquè ha hagut de pas-
sar pel quiròfan. Dani és l’altre

El Valentine es retroba amb
la victòria i el bon estil de joc

>> BÀSQUET. Grup E de la Lliga EBA

lluís maldonado
redacció

>> HANDBOL. Primera Catalana

Injecció de moral per al Valenti-
ne masculí en el segon partit de
la segona volta. Després de la
derrota soferta a Llíria (Valèn-
cia), l’equip que entrena Ferran
Anguera va sumar un triomf
molt important en la darrera
jornada de la lliga en vèncer el
Cartagena per un contundent
91-72 al pavelló Miquel Poblet.
El Montcada va confirmar la
bona imatge de joc que havia
ofert en els darrers partits, però
sobretot, va estar molt encertat
en els llançaments exteriors de
6’25. En total va fer 13 triples.
Els màxims encistelladors van
ser Dani Pérez amb 26 punts i 6
triples, Jordi Pons amb 20 i
Jaume Santandreu amb 16 punts
i 4 triples. El Valentine continua
novè amb 8 victòries i 9 derro-
tes, però retalla les diferències
amb els equips de la part alta i
se situa a només tres partits del
quart classificat.

Estil definit de joc. Sembla
que el Valentine Montcada ha
trobat el sistema de joc adequat
a l’equip, que tant ha trobat a fal-
tar durant la primera volta de la
lliga, i que s’ha caracteritzat pel
joc imprecís, ràpid i precipitat.
“Ara estem força millor, ens
ha costat massa, però hem
acabat conjuntant-nos, i
quan llegim el joc és quan
guanyem tranquils”, comenta
Dani Pérez, un dels exjugadors
ACB de la plantilla, i una de les
ànimes de l’equip. Pérez confia
plenament en la qualitat de la
plantilla per remuntar posicions.
Un altre dels jugadors im-
portants del Valentine, Jaume
Santandreu, reconeix que l’equip
està definint un estil de joc, “que
dóna més tranquil·litat al
nostre sistema, aconseguint
llençaments còmodes i aug-
mentant el nivell d’encert.

EL VALENTINE ACABA LA PRIMERA VOLTA

SEGON I ASPIRA A JUGAR L’ASCENS

bàsquet femení

LLUÍS MALDONADO

El Valentine Montcada femení
va sumar un triomf important
a l’última jornada en guanyar
a la pista del Draft Gramenet
per un ajustat 61-62. Aquest
va ser l’últim partit de la pri-
mera volta de Primera Catala-
na. El Montcada és ara segon
empatat amb el Premià. Si
guanya el proper 1 de febrer a
casa el partit ajornat contra el
Sant Adrià, acabarà la prime-
ra volta amb només tres de-
rrotes. Així doncs, el cap de
setmana del 31 i 1 de febrer,
el Valentine jugarà dos partits.
Dissabte visitarà la pista de
l’Olot, en el primer matx de la
segona volta. Diumenge, a les
cinc de la tarda a la pista
coberta, rebrà la visita del Sant
Adrià en el partit ajornat de la
primera volta.

Un bloc compacte. El
Valentine ha sumat la tercera

Dani Pérez, amb 6 triples i 26 punts, lidera el triomf davant el Cartagena

 >> Imatge del darrer partit a casa contra el Canyelles

 >>Moratona –llençant la pilota–  es perdrà la temporada per lesió

ARXIU/ÀNGELS LEIVA

Quirós, nou tècnic de l’equip femení de Segona

jugador que està pendent també
d’una operació.

Canvis al femení. En
femení, La Salle, que juga a Se-
gona Catalana, té nou entrena-
dor. Joan Lluís Moreno va pre-
sentar la dimissió perquè
considerava que l’equip, al mig
de la taula, “necessitava un
revulsiu per sortir d’aquesta
situació”. El seu substitut és
José Antonio Quirós, vinculat al
club com exjugador i exentre-
nador. Quirós ha expressat que
el seu objectiu és l’ascens: “Veig
possibilitats de pujar, hi ha
equip, només hem de canviar
de mentalitat i creure’ns-ho”.
El nou tècnic ha trobat físi-
cament fluixa la plantilla, i confia
millorar-la amb treball i il·lusió.
L’equip ha incorporat una nova
jugadora, Rosa Quirós, una cen-
tral que en la dècada dels 90
havia jugat  a Primera Nacional.

victòria consecutiva, després
de vèncer al JE Terrassa, que
va donar molta moral a
l’equip. L’entrenadora, Reme
Jiménez, espera que la plan-
tilla no noti massa el can-
sament pel fet de jugar dos
partits en menys de 24 hores.
La tècnica confia en les pos-
sibilitats del seu equip perquè
a les últimes jornades ha
millorat molt. Per la seva ban-
da, la capitana de la plantilla,
Crix Ximenis, opina que
“tenim més confiança i
creiem i esperem que
estiguem entre els tres
primers, per aconseguir
almenys les fases per pu-
jar a la Copa Catalunya”.
Marta Mira, una altra de les
jugadores importants,  asse-
gura que la combinació de
jugadores amb experiència i
joventut aporta  “molt dina-
misme a l’equip”. LM

Això és el que ens dóna con-
fiança”. I és que el llençament
exterior, i sobretot, des de la línia
de 6,25 és una de les armes de
l’equip, “però ara també tenim
solucions amb el joc inte-
rior,”, afegeix Santandreu.
L’objectiu del Valentine és ara

superar el rival partit a partit i
completar una millor segona
volta. “La primera part de la
lliga no ha estat com tots ens
esperàvem, però estic con-
vençut que millorarem i al fi-
nal estarem en el lloc on ens
mereixem”, diu Santandreu.

 >> José Antonio Quirós

LLUÍS MALDONADO
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El CC Montcada fa un
equip de joves promeses

lluís maldonado
 redacció

La piscina coberta tancarà les
seves portes el 10 de febrer

 >> Aquesta panoràmica actual de la piscina desapareixerà el 10 de febrer

 >> El nou equip del Club Ciclista Montcada

La instal·lació del carrer Bonavista es tornarà a obrir a l’estiu

>> ESCACS. Campionat de Catalunya per equips

sílvia alquézar
 redacció

La Unió Escacs Montcada ha
fet un equip de molta qualitat en
el seu debut a Primera Divisió
al Campionat de Catalunya per
conjunts, que tindrà lloc entre l’1
de febrer i el 28 de març. El club
ha fet quatre incorporacions:
Fermín González (mestre inter-
nacional que prové del Terrassa
de Divisió d’Honor), l’argentí
Marcelo Parrelo (amb dues nor-
mes de mestre internacional),
Antonio Garcia (mestre català) i
Juan José Hernández (amb una
norma de mestre català). De la
temporada anterior continuen el
colombià Alejandro Ríos (mestre
internacional), Fernando Mén-
dez (mestre català), Eugenio Ro-
mero i Esteban Garcia. Els su-

van quedar a la cinquena posició
de la general i al segon lloc del
grup de Primera Divisió.La
UEM participarà al torneig català
amb cinc equips més: el B jugarà
a Preferent, el C a Primera, el D
a Segona i l’E i l’F a Tercera. Pel
que fa als escolars, el club parti-
ciparà a partir del 31 de gener al
Campionat comarcal, on com-
peteixen un centenar de nens de
diverses poblacions vallesanes.
La cloenda i lliurament de
premis es farà enguany al pavelló
Miquel Poblet el 27 de març.
D’altra banda, la Federació Ca-
talana ha concedit la categoria A
a l’Open d’Escacs Vila de Mont-
cada. “És un orgull que un
torneig amb només onze
edicions ja tingui la màxima
categoria”, diu Romero.

La UEM fitxa quatre jugadors de
primer nivell en el debut a Primera

plents són Francisco Moreno i
Josep Ridameya (mestre nacio-
nal).

Objectius. Per a la directiva
del Montcada, el més important
aquesta temporada és mantenir
la categoria. “Seríem uns in-
sensats si penséssim en pu-
jar. Ens hem reforçat sabent
el difícil que serà mantenir la
categoria”, destaca Eugenio
Romero, qui afirma que l’ob-
jectiu és agafar experiència, tot i
que destaca que “hi ha possi-
bilitats de fer un bon paper i
lluitar per l’ascens perquè te-
nim jugadors de gran quali-
tat”. El primer torneig on ha
competit el nou equip de la
UEM va ser la Copa Catalana
el 18 de gener. Els montcadencs

sílvia alquézar
 redacció

La piscina coberta amb globus
del carrer Bonavista tancarà les
seves portes el 10 de febrer, per
tornar a obrir al juny com a equi-
pament d’estiu. L’Ajuntament ha
pres aquesta decisió a causa dels
pocs usuaris que té la instal·lació,
amb menys de deu persones al
dia. “No podem seguir man-
tenint oberta la piscina per-
què suposa una despesa dià-
ria de 100 euros per banyis-
ta”, explica el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC). El globus, que
no es tornarà a posar mai més,
es treurà definitivament en el
termini d’una setmana després
del tancament. D’altra banda,
l’Ajuntament farà un estudi per
determinar el futur del complex
esportiu del carrer Bonavista.

Millores a l’Aqua.  El
complex del Pla d’en Coll tindrà
un nou jacuzzi, al costat de les
grades, i disposarà d’un aparca-
ment provisional de 90 places
als terrenys on es construirà la
futura biblioteca. Una vegada
acabat l’edifici cultural, el conjunt
de l’Aqua tindrà dues plantes de
pàrquing. Abans de l’estiu, també
quedarà enllestit el solàrium de
la part exterior. Altres millores
que ja s’han fet són la instal·lació
d’endolls al vestidor femení i
l’ampliació del nombre de gui-
xetes i assecadors de cabell. A
més, ja funcionen els banys de
vapor i  la sala de fitness i de
ciclo indoor es dotaran amb
més material. D’altra banda,
l’Institut Municipal d’Esports i
Lleure trasllada les seves oficines
a l’Aqua a partir del 2 de febrer.

LAURA GRAU

LA TERCERA ETAPA ACABARÀ A MONTCADA

setmana catalana

Montcada i Reixac serà l’esce-
nari el pròxim 24 de març del
final de la tercera etapa de la
Setmana Catalana de Ciclis-
me, que començarà el dia 22 a
Lloret i finalitzarà a Parets el 26.
La prova que finalitza al
municipi sortirà de Castelló
d’Empúries i tindrà l’arribada
davant del pavelló Miquel Poblet,
el mateix lloc on fa dos anys la
Volta a Catalunya va finalitzar
una etapa (a la foto). L’entitat
Esport Ciclista Barcelona, orga-
nitzadora de la Setmana i l’Es-
calada Ciclista a Montjuïc, ha
confirmat la participació de vuit
equips espanyols i nou estran-
gers, sis dels quals es troben
classificats entre els deu pri-
mers del món: l’italià Fassa

Bortolo, l’alemany T-Mobile, Illes
Balears-Banesto, el francès
Cofidis, l’holandès Rabobank i
l’espanyol Liberty Seguros (l’an-
tic ONCE). Entre els corredors
d’elit que prendran part, per ara
només hi ha confirmada la parti-
cipació del campió de l’any pas-
sat, Dario Frigo, del Fassa.
També es preveu l’assistència
de Steffano Garzelli, guanyador
de l’última edició del Giro. En
total, els corredors hauran de
recórrer uns 900 quilòmetres en
cinc dies. La primera etapa co-
mençarà i acabarà a Lloret de
Mar, la segona serà Lloret-Em-
púria Brava, la quarta serà
l’etapa reina entre Palau i el Port
del Comte i l’última sortirà de
Solsona i acabarà a Parets. SA

>> CICLISME. Nova temporada

CC MONTCADA

El Club Ciclista Montcada fa el
debut aquesta nova temporada
el 31 de gener, participant en una
carrera social a la Pobla de
Marfumet, a Tarragona. El
proper 7 de febrer el club parti-
ciparà a França en la cursa Boucles

Catalanes, amb un recorregut de
102 quilòmetres entre Perpinyà i
Amelie Les Bains, una prova
amb molt de prestigi a França,
però que el CC Montcada afron-
ta com una carrera important per
agafar ritme d’entrenament.
L’equip presenta moltes novetats
respecte la temporada passada i
compta amb 23 corredors, tots
ells catalans, excepte dos
francesos de la Catalunya Nord
i un castellonenc.
La presentació oficial de l’equip
es farà el 14 de febrer en un
conegut restaurant de la localitat.

L’endemà, l’equip tornarà a pu-
jar a la bicicleta per disputar una
altra prova de la Boucles Catalanes

entre Blanes i Canet en Roussillon,
a França.

Aposta de futur. “Fem una
aposta important pels cor-
redors joves”, ha assenyalat el
director tècnic de l’equip, Josep
Maria Tàpies. El CC Montcada
vol afrontar una campanya de
curses grans, disputant 12 voltes,
tota la Copa d’Espanya més el
calendari català. Tàpies se sent
molt satisfet de l’equip: “Crec
sincerament que el futur del
ciclisme català el tenim nosal-
tres, amb quatre o sis corre-
dors que poden arribar a des-
puntar molt”.
El debut oficial de la tempora-
da serà el 6 de març en una
prova a l’Hospitalet, puntuable
per al calendari nacional.

ARXIU/MANUEL ALMAGRO

CANOVELLES VISITA MONTCADA AQUA

Montcada Aqua és un referent
per a altres ciutats catalanes.
Una delegació de l’Ajuntament
de Canovelles va visitar el 19
de gener les instal·lacions i va
prendre bona nota per a la
futura piscina que es construirà
al seu municipi. “He quedat
impressionat per la qualitat

referent a Catalunya

de l’equipament”, va indicar
el primer tinent d’alcalde de Ca-
novelles, Josep Orive (PSC).
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC) –a la foto amb els edils
de Canovelles– es va mostrar
molt satisfet perquè “l’Aqua
serveix de model a altres
ciutats de l’entorn”. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR
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Marc Rodríguez, del Club Shi-
kan Montcada, ha estat el millor
classificat local al Campionat
d’Espanya de karate, disputat els
dies 24 i 25 de gener a Alco-
bendas (Madrid). Rodríguez va
quedar en quarta posició a la
categoria cadet, amb més d’una
cinquantena de participants. El
jove karateca, de 17 anys, va ser
el millor català de la seva edat.
“Els àrbitres van ser molt ri-
gurosos”, destaca José Rodrí-
guez, director del Shi-kan. Pel
que fa als altres competidors
locals, Núria Ayala i José Casti-
llo, també del Shi-kan, van que-
dar eliminats als vuitens de fi-
nal. El torneig estatal va ser de
gran nivell i va comptar amb la
participació de  17 seleccions
autonòmiques i un total de 517
competidors. Al torneig estatal
va assistir el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), convidat per
la Federació Catalana. D’altra
banda, el pavelló Miquel Poblet
serà l’escenari el 13 de març de
l’Open de Catalunya de karate
en la modalitat de kyokushynkai
al ko sènior, organitzat per la
Federació Catalana. SA

La Joventut Atlètica Montcada
va guanyar quatre medalles al
Campionat Comarcal de Cros
en categories escolars, disputat
a Badia el passat 17 de gener.
Els alevins Aida Ariza i Aitor
Martín i el cadet Francisco Cas-
tro van pujar al més alt del podi,
mentre que l’aleví Irina Casado
va quedar en tercer lloc. La res-
ta de participants del club van
fer un bon paper, ja que 10 dels
14 corredors locals es van clas-
sificar entre els deu primers.
D’altra banda, l’entitat va
aconseguir més èxits al Cros de
Sant Sebastià de Sabadell, el
passat 25 de gener. Els millors
classificats van ser l’aleví Aitor
Martín, que va arribar primer de
la seva categoria amb un temps
de 8 minuts i 47 segons en una
distància de 2.450 metres, i la
preinfantil Alba Maya, que va re-
córrer els 1.400 metres en 6 mi-
nuts i 18 segons. També en cate-
goria aleví, Aida Ariza va ser se-
gona de la seva cursa de 1.400
metres amb un temps de 5 mi-
nuts i 17 segons. En prebenjamí,
Alejandro Ariza va arribar en
segon lloc. El jove atleta mont-
cadenc va recórrer la distància
de 1.400 metres en 6 minuts i
30 segons. SA

La JAM obté
quatre medalles

al comarcal
escolar de cros

Marc Rodríguez
acaba quart

al Campionat
estatal de karate

les classificacions

FUTBOL SALA

BÀSQUET

Masculí. 1a Catalana. Grup 3
Jornades 15 i 16

Horta-Montcada B 82-71
Lluïsos-Montcada B 100-70

Equip Partits Punts
1 Sants 16 30
2 Santa Coloma 16 29

3 Badalona 16 27

16 Montcada B 16 19

Masculí. Territorial Sots-21 ‘A-2’
Grup 2 Jornades 15 i 16

Can Sant Joan-Sant Cugat 75-34
C. Sant Joan-Viladecavalls 71-35
Equip Partits Punts
1 Sant Joan 15 28
2 Súria 14 25

3 Sant Andreu 13 24

11 Can Sant Joan 15 24

Masculí. Ct.Catalunya B. Grup 2
Jornades 14 i 15

Elvira Cuyas ‘B’-Guinardó 38-59
Sant Quirze-Elvira C. ‘B’ 77-66
Equip Partits Punts
1 Tecla Sala 15 28
2 Sant Jordi 15 28

3 Guinardó 15 28

12 Elvira Cuyàs B 15 19

Femení. 3a Catalana. Grup 3
Jornades 14 i 15

Elvira Cuyàs-Sta Perpètua 40-32
Les Corts-Elvira Cuyàs 50-56
Equip Partits Punts
1 L’Ametlla 10 18
2 Manlleu 10 18

3 Les Corts 10 17

7 Elvira Cuyàs 10 14

FUTBOL

HANDBOL

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 14 i 15

Montcada B-Gimnàstic a.
Esplugues-Montcada B a.
Equip Partits Punts
1 Montcada 14 33
2 Vidreres 15 32

3 Calella 14 31

4 Caldes 15 30

Segona Divisió A. Grup 3.
Jornades 14 i 15

Can Cuyàs-La Vallalta 3-2
Iniciativa-Can Cuyàs 5-3
Equip Partits Punts
1 Bonaire 15 37
2 Catalònia 15 35

3 Racing Bar 15 34

10 Can Cuyàs 13 16

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 16 i 17

Llíria-Valentine 81-70
Valentine-Cartagena 91-72

Equip Partits Punts
1 Vic 15 26
2 L’Alcora 15 25

3 Llíria 15 25

9 Valentine 15 22

 Femení. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 14 i 15

Valentine-Canyelles 82-50
Gramenet-Valentine 61-62
Equip Partits Punts
1 JC Terrassa 15 29
2 BBC 15 26

3 Ceset 15 25

4 Montcada 14 25

Segona Regional. Grup 9
Jornades 17 i 18

Sant Joan-Montgat 2-3
Molletense-Sant Joan 1-0

Equip Partits Punts
1 Llefià 18 38
2 Lourdes 18 38

3 Barberà 17 36

13 Sant Joan 18 21

Tercera Regional. Grup 19
Jornades 15 i 16

Alegria-P. Decano 4-3
Olivella-Penya Decano 3-0
Equip Partits Punts
1 Danubio 16 43
2 Mollet B 16 42

3 Olivella 16 35

15 Penya Decano 16 9

Femení. 2a Catalana.
Jornades 11 i 12

La Salle-Cardedeu 21-23
Calella-La Salle a.

Equip Partits Punts
1 Ascó 10 18
2 Arrahona 10 18

3 La Roca 10 17

8 La Salle 9 9

ATLETISME

Masculí. 3a Catalana.
Jornades 12 i 13

La Salle B-La Roca 20-19
Barberà-La Salle B 20-24

Equip Partits Punts
1 Canovelles 12 24
2 La Salle 12 18

3 Escola Pía 12 16

4 La Roca 12 13

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 17 i 18

Vitelcom M.-Ibarra 10-8
Sintal-Vitelcom M. 3-7

Equip Partits Punts
1 Benicarló 18 49
2 Bilbo 18 40

3 Barcelona 18 40

5 Vitelcom Montcada 18 33

Aleví masculí
1 Aitor Martín
7 Adrià Serrano
22 Lluís Naval

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 17 i 18

Andorra-Montcada 0-1
Montcada-L’Escala 0-0

Equip Partits Punts
1 Sant Celoni 18 36
2 L’Escala 18 34

3 Montcada 18 31

4 Taradell 18 31

Benjamí masculí
7 Alejandro Ariza
27 Daniel García

Benjamí femení
4 Alba Mayà
15 M. Ángeles Hernández
21 Alba Molina

Aleví femení
1 Aida Ariza
3 Irina Casado
4 Sara Zamarreño
7 Clara García
9 Cristina Ortiz

Infantil femení
8 Marina García
10 Andrea Martín

Cadet masculí
1 Francis Castro
5 Albert Herrero
7 Basili Alcázar

Campionat Comarcal de Cros
Resultats locals

Mitja Marató de Terrassa
Resultats locals

Sènior masculí
122 Emilio Rodríguez 1h27’07’’
301 Jordi Flores 1h35’59’’

Benjamí. Jornada 8

R. Fuster B-Elvira Cuyàs 1-0
FS Montcada B-Sagrat Cor a.
Reixac-FS Montcada A 5-9
Mitja Costa-R. Fuster A 0-0
Descansa: AE Can Cuyàs

Equip Partits Punts
1 FS Montcada A 7 21
2 Mitja Costa 6 14

3 Ramon Fuster A 7 14

4 Reixac 6 13

5 FS Montcada B 5 7

6 Ramon Fuster B 7 6

7 AE Can Cuyàs 7 6

8 Sagrat Cor 6 3

9 Elvira Cuyàs 0 0

FUTBOL SALA

Veterà masculí
10 José Muñoz 1h26’26’’
37 Antonio Ortiz 1h28’01’’
182 Enric Mayà 1h40’00’’

Prebenjamí. Grup B
 Jornada 7

Elvira CuyàsB-Sagrat Cor B a.
Viver B-Mitja Costa B 0-2
AE Can Cuyàs-Font Freda 0-2
Descansa: Reixac

Equip Partits Punts
1 Reixac 6 11
2 Elvira Cuyàs B 5 10

3 Mitja Costa B 6 9

4 Sagrat Cor B 5 8

5 CB Montcada 6 8

6 Font Freda 6 7

7 Viver B 6 0

BÀSQUET

Prebenjamí. Grup A
 Jornada 5. Classificació final

Viver A-Mitja Costa 8-27
CB Montcada-Elvira Cuyàs 0-2
E. Cuyàs A-Sagrat Cor A 36-25

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs A 5 10
2 Elvira Cuyàs 5 9

3 Mitja Costa 5 8

4 Sagrat Cor A 5 7

5 Viver 5 6

6 CB Montcada 5 5

Benjamí.  Jornada 4
Turó-Viver 29-28
Reixac-CB Montcada 39-44

Equip Partits Punts
1 CB Montcada 4 8
2 Viver 4 6

3 Reixac 4 5

4 Turó 4 5

Cros de Sabadell
Resultats locals

Prebenjamí femení (1.400 m)
1 Alba Maya 6’18’’

Prebenjamí masculí (1.400 m)
2 Alejandro Ariza 6’30’’

Aleví femení (1.400 m)
2 Aida Ariza 5’17’’
12 Irina Casado 5’48’’
14 Sara Zamarreño 5’58’’
18 Clara Garcia 4’30’’
19 Cristina Ortiz 4’31’’

Aleví masculí (2.450)
1 Aitor Martín 8’47’’
15 Lluís Naval 11’10’’

Cadet femení (2.450)
5 Marina Garcia 11’03’’

Infantil femení (1.400)
6 Andrea Martín 8’03’’

Cadet masculí (4.900)
4 Francisco Castro 17’17’’
7 Basili Alcázar 20’23’’
22 Joan Riera 22’57’’

Sènior masculí (11.200m)
30 José Gil 39’54’

Pre/veterà femení (7.350 m)
45 Angela Valero 37’25’’

Pre/veterà masculí (7.350 m)
18 Ildefonso Teruel 25’18’’
56 José Muñoz 27’50’’
62 Antonio Ortiz 28’36’’
81 Enric Maya 32’11’’

LLIGA ESCOLAR

Aleví. Jornada 7

Elvira Cuyàs-Badia A 3-5
Reixac-Mitja Costa s.r.
Badia B-El Viver 4-4
Descansa: FS Montcada

Equip Partits Punts
1 FS Montcada 5 15
2 Badia B 5 10

3 El Viver 5 7

4 Reixac 4 6

4 Mitja Costa 3 1

6 Elvira Cuyàs 4 1

7 Badia A 3 0

 Masculí. Ct. Territorial. Grup 6
Jornada 14 i 15

Mollet C-Elvira Cuyas A 78-85
Elvira Cuyas A-Parets 52-50
Equip Partits Punts
1 La Garriga B 12 22
2 Elvira Cuyàs A 11 20

3 Ripollet 11 19

4 Parets 12 19

Masculí. 1a Catalana.
Jornades 15 i 16

La Salle-La Roca 31-17
La Canonja-La Salle 34-20

Equip Partits Punts
1 Les Corts 16 27
2 Canonja 16 24

3 Sant Cugat 16 19

5 La Salle 16 19

NATACIÓ

Campionat comarcal. 1a jornada
Resultats locals

Prebenjamí fem. 25m papallona
1 Mireia Prats 33’06’’

Benjamí femení. 25m papallona
13 Elisabeth Prats 28’34’’
15 Sheila Valdivia 30’71’’
16 Estela Valdivia 32’19’’

Aleví femení. 50 m papallona
5 Anna Suárez 47’59’’
8 Marta Sánchez 51’82’’

Aleví masculí. 50 m papallona
1 Javier Suárez 45’76’’
3 Jaume Jiménez 49’95’’

Infantil femení. 100 m papallona
1 Anna Martínez 1’26’’24

Cadet femení. 50 m papallona
5 Elisabeth Suárez 44’83’’

Cadet masculí. 50 m papallona
1 Cristian García 34’60’’
7 Òscar Úbeda 41’35’’

Prebenjamí femení. 25 m lliures
2 Clara Romero 26’23’’
3 Mireia Prats 26’83’’

Benjamí femení. 25 m lliures
4 Elisabeth Prats 20’22’’
11 Sheila Valdivia 24’01’’
12 Yaiza Rodríguez 24’18’’
15 Estela Valdivia 24’64’’
16 Andrea Romero 24’77’’
24 Carme Lafita 29’73’’

Benjamí masculí. 25 m lliures
4 Víctor Expósito 19’34’’
7 Aleu Vera 22’19’’

Aleví femení. 50 m lliures
3 Marta Sánchez 37’69’’
5 Anna Suárez 37’75’’
11 Sandra Mas 43’09’’
18 Julia Romero 50’21’’

Aleví masculí. 50 m lliures
1 Javier Suárez 37’48’’
7 Jaume Jiménez 43’90’’

Infantil femení. 100 m lliures
2 Anna Martínez 1’17’’54
11 Sira Romero 1’37’’26

Infantil masculí. 100 m lliures
15 Cristian Sánchez 1’31’’70

Cadet femení. 50 m lliures
4 Elisabet Suárez 35’45’’

Cadet masculí. 50 m lliures
2 Cristian García 29’88’’
6 Òscar Úbeda 33’42’’
8 Òscar Carreras 39’58’’
9 Gerard Suárez 41’76’’

KARATE

Campionat d’Espanya
Resultats locals

Cadet masculí
4 Marc Rodríguez

ESCACS

Copa Catalana
Resultats locals

Primera Categoria
21 Unió Escacs Montcada

Tercera Categoria
59 Unió Escacs Montcada

Primera Divisió
2 Unió Escacs Montcada A
16 Unió Escacs Montcada B

a. ajornat
s.r. sense resultat
s.a. sense acabar

Femení. 3a Territorial
Grup 1  Jornades 13 i 14

Guineuta-Can Sant Joan 1-4
Sant Quirze B.-Can St Joan 1-6
-Equip Partits Punts
1 Esp. Guineueta 11 30
2 Can Sant Joan 11 26

3 Cerdanyola Mataró 10 24

4 St. Quirze Besora 11 20




