
251a quinzena
octubre 2004esports 251a quinzena

octubre  2004

José Díaz
revalida el títol de

campió estatal
en arc clàssic

>> TIR AMB ARC

José Díaz, del Club de Tir amb
Arc Can Piqué, ha revalidat el
títol de campió d’Espanya en la
modalitat de recorregut de bosc
amb arc clàssic, amb una pun-
tuació de 822. El torneig va tenir
lloc els dies 17, 18 i 19 de se-
tembre a Mataró i va comptar
amb la participació de 180 ar-
quers. Per seleccions autonò-
miques, Catalunya va quedar en
primer lloc, seguit de Navarra i
Madrid, que van ser segon i ter-
cer respectivament. José Díaz,
que va fer una gran actuació du-
rant tota la competició, també
va formar part del combinat ca-
talà. Respecte a la resta de par-
ticipants locals, un total de 17,
cal destacar la quarta posició de
Salvador Pérez a la modalitat
d’arc recorbat. “Estem con-
tents perquè 10 arquers han
entre els 10 primers de les
seves categories”, ha dit el pre-
sident de l’entitat, Toni Roca.

Seu local. El Club de Tir
amb Arc Can Piqué ha sol·licitat
l’organització de la pròxima
edició del Campionat d’Es-
panya de tir amb arc en la mo-
dalitat de recorregut de bosc,
que es disputarà a mitjan de
setembre de l’any vinent.

sílvia alquézar
redacció

FUTBOL SALA. DIVISIÓ DE PLATA

El Vitel demostra el seu potencial
remuntant un 0-2 contra el Barça

 >> La banqueta celebra la victòria contra els blaugrana després del xiulet final

RAFA JIMÉNEZ

lluís maldonado
pla d’en coll

El Vitelcom Montcada es va
endur la victòria en el derbi es-
telar del grup B de la Divisió de
Plata de la darrera jornada que
el va enfrontar contra el FC Bar-
celona i que va vèncer per 4 gols
a 2. Els montcadencs van
aconseguir remuntar un 0 a 2 en
contra, en un partit que es va
poder seguir en directe a través
de Montcada Ràdio al 104.6 fm
i a través d’Internet.
La primera part va estar domi-
nada pels blaugrana. La mobi-
litat i la pressió dels homes de
Xavi Closas von bloquejar el joc
d’atac dels montcadencs. Fruit
d’aquest domini a la pista van
arribar els dos primers gols del
Barça, en dos errors de la de-
fensa local. El Vitel, tocat,
semblava tenir poques mostres
de capacitat de reacció. Tot i
així, només dos minuts després
d’encaixar el segon gol, José
Rodríguez va retallar distàncies
gràcies a una molt bona jugada
d’atac. A un minut del final de la
mitja part, Héctor va transfor-
mar un doble penal que deixava
igualat el marcador al descans.
La segona meitat va ser d’absolut
domini del Vitel. La rotació de
la banqueta de Marcelo Magal-
haes va enfonsar físicament un
rival de gran qualitat amb juga-
dors d’elit com Chico, Valtinho
o Manolín. En el minut 11, Raúl
Serrano va aprofitar una jugada
confusa a l’àrea del Barça per
avançar per primer cop en el
partit al Vitel. Sis més tard, el ca-
pità Jefferson, que tornava a un
partit de lliga després de set me-
sos de baixa, enviava una pilota
al pal després d’un gran jugada
personal.
Els últims minuts van ser d’infart.

El Barça es va llençar a l’atac per
endur-se la victòria. El Vitel, molt
segur en defensa, va aprofitar un
contracop per fer el definitiu 4 a
2, obra de José Rodríguez, a
pocs segons del final.

Retorn del prestigi. Al fi-
nal del partit, el tècnic Marcelo
Magalhaes, parlava d’un matx
que va tenir dues parts ben
diferents, la primera a favor del
Barça i la segona de domini lo-
cal. Per a l’entrenador, “la victò-
ria serveix, sobretot, per do-
nar prestigi a l’entitat després
de la mala temporada ante-
rior”. El brasiler, que no va que-
dar gaire content amb l’actuació
arbitral, va lloar el gran nivell del
Barça i va destacar el bon joc
dels seus homes a la segona part.

José Rodríguez, recuperat ja de
la seva lesió a la cama,  va mar-
car dos gols que van contribuir
a la victòria final: “S’han acon-
seguit els tres punts i l’im-
portant és l’equip”.

Il·lusió. El màxim dirigent de
l’entitat, Eusebio Carrero, no
amagava la satisfacció davant
d’un equip que s’entrega els
quaranta minuts a la pista: “La
plantilla convida a l’optimis-
me, són jugadors joves que
s’entreguen tot el partit”.
El proper rival del Vitel és el
Canet. El Vitel ocupa la quarta
posició del grup B de la Divisió
de Plata amb 6 punts, i amb un
partit menys que els líders de la
classificació, el Castro Urdiales,
Bilbo i Andorra.

L’entrenador assegura que amb la victòria l’equip i l’entitat recuperen prestigi a la competició

MONTCADA RÀDIO
ESTRENA LES

TRANSMISIONS

l’apunt

Els oients de Montcada Rà-
dio van poder seguir l’emo-
cionant partit contra el Bar-
ça a través del 104.6fm i
també a través d’internet a
www.montcadaradio.com, i
que va comptar amb els
comentaris d’Antonio Her-
raiz. Durant tota la tempora-
da Montcada Ràdio seguirà
en directe al Vitel per tota
Espanya amb la transmis-
sió dels partits de ll iga,
esperant poder explicar
també els playoffs i l’anhelat
ascens a la categoria de Di-
visió d’Honor. LM  >> José Díaz ha revalidat el títol

CAN PIQUÉ
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El Montcada es refà de la derrota
a Mataró amb un triomf a casa

>> FUTBOL.  Preferent Regional

El CD Montcada es va recupe-
rar de la inesperada derrota (3-
1)al camp del Cerdanyola Ma-
taró el passat 19 de setembre
amb un triomf davant l’Olot
per 1-0 a l’última jornada amb
un gol del migcampista Ricki
Vega. La contundència en de-
fensa, l’actitud positiva dels
jugadors i el bon joc entre línies
van ser les claus de la victòria
davant un rival difícil, que es
tanca molt bé al darrere i al qual
li agrada sortir al contraatac.
“Estic content del grau de
concentració dels jugadors
durant tot el partit”, ha indicat
el tècnic, Toni Carrillo, qui ha re-
marcat que cal evitar les errades
greus que es van cometre al co-
mençament del partit a Mataró,
que van fer anar a remolc el

sílvia alquézar
redacció

 >> El migcampista Ricki Vega va marcar l’únic gol contra l’Olot

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Valentine debuta a la lliga amb
una ensopegada davant l’Olot

L’equip va notar les absències de jugadores claus com Teresa Abad i les germanes Jurado

 >> La nova plantilla només manté un bloc de sis jugadores de la temporada anterior

LLUÍS MALDONADO

>> BÀSQUET. Primera Catalana femení

sílvia alquézar
redacció

Les baixes i la manca d’acobla-
ment i ritme típics de l’inici de
temporada van sentenciar el
Valentine femení en el primer
partit de la lliga de Primera Ca-
talana a la pista de l’Olot, on va
perdre per 77-62.  El tècnic, Lo-
renzo Ortiz, no va poder comp-
tar amb tres jugadores: la pivot
Teresa Abad, una peça fona-
mental en tasques defensives, i
les bessones Jurado, molt im-
portants en el capítol  ofensiu.
De fet, amb una plantilla de no-
més vuit components que im-
pedia fer les rotacions adequa-
des, el Valentine només va po-
der aguantar 20 minuts de partit.
“Hem notat les baixes i que
estem a l’inici de la lliga”,
afirmar la pivot Ester Rodrí-
guez. Una altra de les jugadores
veteranes, la pivot Marta Mira,
també coincideix a afirma que
“falta ritme, però hi ha qua-
litat”.

L’objectiu. El Valentine inten-
tarà novament aquesta tempo-
rada l’ascens a la Copa Catalunya,
després que la campanya ante-
rior es quedés a les portes de la
fase final. De l’última lliga
continuen Marta Oliva, Susana i
Carol Jurado, Montse Roca,
Ester Rodríguez i Marta Mira.
El tècnic, que també és nou a la
plantilla, ha pujat quatre jugado-
res júniors: Raquel Escruela,

El Valentine,
líder del Grup C

>> LLIGA EBA

Montcada i van ser l’origen de
la derrota. “Va ser un toc
d’atenció perquè no ens rela-
xem, esperem que no ens tor-
ni a passar”, ha explicat el capi-
tà Sergio, que ha fet quatre gols
des que va començar el campio-
nat de lliga.

Pròxim rival. El CD Mont-
cada visitarà el pròxim 3 d’oc-
tubre el camp del Sant Cugat,
un club històric que durant
moltes temporades ha militat a
categories superiors. L’equip
vallesà juga a un camp de gespa
força ampli que convida a prac-
ticar un bon futbol, precisament
el que li agrada a l’entrenador
montcadenc. “Si defensem bé
podem guanyar, perquè
tenim qualitat ofensiva per
fer un gol en qualsevol mo-
ment”, ha manifestat Carrillo,

qui reconeix que al Montcada
encara li falta intentar jugar més
pilota. De cara al proper partit,
l’entrenador podrà comptar
amb tota seguretat amb el lesio-
nat Ivan Gimeno, un dels puntals
de la defensa montcadenca que
s’ha perdut els partits de la se-
gona i tercera jornada després
que al primer matx de lliga es
va fer una ferida al cap que va
necessitar set punts de sutura. El
defensa es mostra optimista so-
bre el seu retorn i el futur de
l’equip. “El Montcada té una
plantilla àmplia i compensa-
da, que treballa molt i té mol-
ta qualitat. Podem pujar a
Primera Catalana”, ha dit
Gimeno, qui afirma que la de-
rrota a Mataró és comprensible
en aquestes alçades de tempo-
rada perquè hi ha molts juga-
dors nous que s’han acoblar al

sistema de joc que planteja el
tècnic. L’altre jugador que es va
lesionar a la primera jornada, el
migcampista Sergi Duran, ja va
reaparèixer al partit contra el

conjunt de la capital de la Gar-
rotxa. Duran es va perdre el
segon partit també a conse-
qüència de la ferida que es va
fer al cap en la primera jornada.

 >> Pons lluita per una posició

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Valentine masculí transmet
bones vibracions en l’inici de
temporada. S’ha col·locat líder
del Grup C després d’haver
guanyat els dos partits que s’han
disputat fins ara de la Lliga
EBA, a la pista del Granollers
(69-77) i a casa davant del Sant
Josep de Badalona (90-61). El
tècnic, César Saura, reconeix
que la plantilla està fent una
evolució ascendent: “Si som
constants en defensa, po-
dem assolir l’objectiu de la
temporada –pujar a LEB 2–
perquè tenim qualitat en
atac”. Respecte a l’ascens, el
president de l’entitat, Pere Oli-
va, veu factible pujar de cate-
goria perquè “ja no suposa
tanta despesa econòmica”.
El pròxim rival del Valentine
és S’Arenal de Mallorca, un
equip amb un pressupost ele-
vat, amb jugadors gairebé pro-
fessionals, que és complicat de
superar a casa seva. “Crec que
perdrà pocs partits a la seva
pista”, indica Saura. SA

Marta Sánchez, Marta Santiago
i Sara. Han estat baixa Cris
Ximenis, Vanessa Arjona, Núria
Mercadal i Alicia Sánchez, que
ara fa funcions de segona entre-
nadora. En les properes setma-
nes s’incorporarà a l’equip Va-
nessa Alférez, que en un primer
moment havia deixat la discipli-
na del Montcada. “Hem con-
feccionat una plantilla jove
amb projecció de futur”, afir-
ma Ortiz, qui confia que les
júniors s’adaptin aviat a la nova
categoria i sistema de joc per
tenir cada vegada més minuts.

MOLTA IGUALTAT PER LES PLACES DE DALT

El Valentine femení ha quedat
enquadrat al Grup Primer de
Primera Catalana. Per a
l’entrenador del Montcada,
Lorenzo Ortiz, la lluita per les
dues places que donen accés
a la fase final serà molt
aferrissada. “És un grup
igualat i, segurament, els
conjunts més regulars a
casa seran els que entra-

el grup

ran en el play-off”, indica
l’entrenador. Cerdanyola, Grup
Barna, Sant Adrià, IPSI i Roser
són alguns dels rivals que més
preocupen al tècnic. Per la
seva banda, el president, Pere
Oliva, confia plenament en les
opcions de l’equip per assolir
l’ascens: “Si treballen bé, ho
poden aconseguir perquè hi
ha un bon nivell”. SA
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>> HANDBOL. Presentació oficial

La Salle aposta per
consolidar els dos
sèniors a Primera

sílvia alquézar
redacció

Per primera vegada en la història
del club, el CH La Salle Mont-
cada té els dos sèniors –masculí
A i femení– a Primera Catala-
na. “Volem consolidar amb-
dós equips a la categoria i,
fins i tot, somiem amb entrar
en la fase final d’ascens”, va
destacar el president, Josep Ma-
resma, durant la presentació de
tots els conjunts de l’entitat
davant l’afició local en el decurs
d’un acte que va tenir lloc al
pavelló Miquel Poblet el passat
26 de setembre. Amb motiu de
la celebració, el sènior femení va
jugar un partit amistós contra la
Roca, també de Primera Cata-
lana, amb el resultat de 22-24.
Malgrat la derrota, el seu tècnic,
José Antonio Quirós, ha fet una
lectura positiva del matx: “Vam
oferir una bona imatge, tot i
que teníem les baixes de Ro-
sa i Azu, dues jugadores  im-
portants”. El femení comença-
rà la lliga el 17 d’octubre.

FOTOS: SILVIA DÍAZ

 >> El sènior femení s’estrena a Primera Catalana amb un equip força equilibrat que intentarà estar a dalt

El Sant Joan ja és tercer
>> FUTBOL.  Segona Regional

 >> El sènior A masculí ha introduït alguns canvis a la plantilla, que dirigeix Jaume Puig

 >> La plantilla del Sant Joan Atlètic de la temporada 2004-2005 vol pujar a Primera Regional

LLUÍS MALDONADO

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan Atlètic s’ha
col·locat a la tercera posició del
Grup Novè de Segona Regio-
nal, després de tres jornades de
lliga i cap derrota. A l’últim par-
tit, el conjunt de Can Sant Joan
es va imposar al camp del Mo-
lletense per 1-2, amb gols de
Cristian i Nandi, de penal. “Es-
tic molt content del rendi-
ment de l’equip, per ara les
coses estan sortint bé”, des-
taca el tècnic, Rafael González,
qui espera que la bona ratxa de

joc i resultats es perllongui les
properes jornades.

Partit clau. El Sant Joan At-
lètic rebrà el pròxim 3 d’octubre
el Lloreda, un rival directe en la
lluita per l’ascens situat a la
segona posició amb 9 punts,
dos més que els montcadencs.
Per a l’entrenador, és important
treure un resultat positiu de l’en-
frontament de cara als seus ob-
jectius d’aconseguir l’ascens a
Primera Regional. “Serà un
partit molt igualat entre dos
bons equips”, indica González.

Sènior masculí. L’equip que
entrena Jaume Puig va jugar
l’últim matx de preparació el dia
de la presentació contra el Gra-
nollers B, de Segona, a qui es va
imposar per 33-15. La Salle co-
mençarà la competició el 3
d’octubre contra el Sant Martí-
Adrianenc B al pavelló Miquel
Poblet. De cara a aquest partit,
el tècnic no podrà comptar amb
Moratona; Jaume Soto, amb
problemes al taló d’Aquil·les;
Dani Escudero, operat recent-
ment del genoll que es perdrà
tota la temporada; i Xavi
Benítez, amb molèsties a l’es-
quena. A l’entrenador li preocu-
pa l’adaptació de la plantilla al
sistema defensiu 5-1, ja que la
temporada passada la defensa
es basava sobretot en un 6-0.
Respecte a l’atac, Puig afirma que
“la plantilla actual té més
riquesa gràcies a les últimes
incorporacions”. Enguany, La
Salle jugarà els dissabtes a les
20h al pavelló municipal Miquel
Poblet.
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El CC Montcada Saunier Duval
acaba en segon lloc per equips

>> CICLISME.  VII Vuelta a la Montaña Central

El Club Ciclista Montcada
Saunier Duval va acabar a la
segona posició per equips a la
setena edició de la Vuelta a la
Montaña, organitzada pel CC
Puertas de Asturias entre el 16 i
19 de setembre. A manca d’una
etapa, l’entitat local liderava la
classificació general individual i
per conjunts, però una caiguda
on es van veure implicats quatre
corredors del club montcadenc

sílvia alquézar
redacció

Bon paper dels
corredors de la JAM

>> ATLETISME.  Mitja Marató Ruta Vino Somontano

en 2 minuts...

�30 anys de Penya Barcelonista

�La marxa en bici serà el 3 d’octubre

La Penya Bar-
celonista de
Montcada va
començar la
celebració del
seu 30è aniver-
sari amb una
actuació de pa-
llassos i una
xocolatada el
passat 28 de
setembre a la plaça de l’Església, i una missa a la parròquia de
Santa Engràcia en memòria dels socis desapareguts i una
cantanda d’havaneres a càrrec del grup local L’Espingari, pre-
vist el dia 30. L’acte central de la celebració tindrà lloc el 6
d’octubre a l’Auditori, on es farà un debat esportiu amb l’assis-
tència de diversos exjugadors del FC Barcelona com Eusebio i
Alfonseda (20h). D’altra banda, la Penya ha obert una secció a
Terra Nostra, que es reuneix al Casino per seguir els partits
televistas del Barça. La iniciativa, promoguda per l’Ajuntament,
la Penya i l’AV, va quedar segellada en un acord que es va signar
el 19 de setembre al Casino  –a la foto, els promotors del
conveni amb un grup de joves culés. SA

L’AV de Montcada Nova organitza el 3 d’octubre una nova
edició de la marxa popular en bicicleta. L’expedició sortirà del
parc Salvador Allende a les 11h, seguirà el seu recorregut per
Mas Rampinyo, Pla d’en Coll, l’avinguda de la Ribera, la Ribera i
el parc de les Aigües, on es farà una petita parada per descansar.
Tot seguit, la marxa continuarà cap a Can Sant Joan, l’avinguda
de la Unitat i els carrers Major i Joaquim Castellví per arribar fins
a la Ferreria i participar a la festa de comiat a la incineradora que
organitza l’Ajuntament. L’entitat veïnal ha fet una crida a tothom
perquè participaci a l’edició d’enguany. SA

PILAR ABIÁN

Una quinzena de corredors de
la Joventut Atlètica Montcada
(JAM) va participar el 26 de se-
tembre a la Mitja Marató Ruta
Vino Somontano, a Osca. El
millor classificat local va ser Ilde-
fonso Teruel, que va arribar el
64 de la general. José Muñoz va
ser tercer en veterans. També van
córrer Emilio Rodríguez, Àngel
Fraile, Antonio Ortega, Jordi
Flores, Benjamín Casado, Enric  >> La delegació de la JAM que va viatjar a Alquézar, Osca, per participar a la Mitja Marató del Somontano

JAM

 >> El Club Ciclista Montcada Saunier Duval està fent una bona temporada

els va impedir pujar al més alt
del podi. Oriol Llesuy va ser
cinquè, Oriol Colomé va aca-
bar novè i Ibon Zugasti va fina-
litzar al desè lloc.

Quatre etapes. La Vuelta va
arrencar amb una prova pròleg
el dia 16 de 4’5 quilòmetres en-
tre Riosa i Alto de Viapará. El
dia següent va tenir lloc la pri-
mera etapa, de 130 quilòmetres,
amb sortida i arribada a Mieres.
La tercera jornada la cursa es va

dividir en dos sectors: el primer,
de 83 quilòmetres entre More-
da i Puebla de Lillo, i el segon,
de 86 quilòmetres entrePuebla
de Lillo i l’estació Valgrande-
Pajares. A la darrera etapa, en-
tre Morcin i Pola de Lena, els
ciclistes van haver de completar
un recorregut de 109 quilò-
metres, amb pas pels ports de
tercera categoria de San Tirso i
Sant Esteban de las Cruces i per
El Cordal, aquest de primera
categoria.

Maya i Antoni Garcia. Jordi
Candela es va haver de retirar
per lesió. Amb els atletes locals
va viatjar una nodrida expedició
local de més de quaranta per-
sones. Els corredors van coin-
cidir a destacar la duresa del re-
corregut, amb nombrosos des-
nivells. La majoria dels atletes va
fer una marca inferior a la seva
perquè encara es troben en l’inici
de temporada. SA

PILAR ABIÁN

Comerciant, si et

vols anunciar en

aquesta

revista truca al

625 601 107

i t’informarem
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mésen 2 minuts VITEL B. FUTBOL SALA> Primera A
Començament irregular al campionat de lliga
El Vitel B, que debuta a la categoria de
Primera Nacional A, no ha començat
amb bon peu a la lliga ja que només ha
guanyat un punt dels sis possibles a les
dues primeres jornades. Els montcadencs
van empatar a 5 gols al primer partit con-
tra el Rubí, disputat al pavelló Miquel
Poblet el passat 19 de setembre. A l’última
jornada, el Vitel B va encaixar una
golejada (10-2) a la pista de l’Eivissa, un
rival amb un pressupost molt elevat que
té tres jugadors brasilers. “Som un equip
jove i inexpert que encara s’ha d’acos-
tumar a la categoria”, indica l’entrena-
dor Javi Ruiz, qui confia en la qualitat de
la plantilla per mantenir amb comoditat
la permanència. El pròxim rival del Vitel B serà el Sineu de Mallorca. El partit es
jugarà al pavelló Miquel Poblet a les 18h. SA

CH LA SALLE MONTCADA. HANDBOL> Tercera Catalana

Els dos sèniors encaixen golejades en el primer matx
Els dos equips sèniors de la Penya Decano han iniciat la competició de lliga a Terce-
ra Regional amb derrotes força espectaculars. El conjunt A va perdre al camp dels
Canaris per 6-1, mentre que el B –a la foto superior– ho va fer contra el Celtic B a
domicili per 4-1. Malgrat el resultat, la Penya Decano B, entrenada per Andrés Sánchez,
va tenir opcions de victòria fins a l’últim quart d’hora del partit, ja que es va arribar
amb empat a un en l’electrònic. Les lesions dels dos centrals montcadencs i la
impossibilitat de fer canvis perquè ja s’havien fet tots els reglamentaris van abocar la
Penya a la derrota. El principal objectiu de la temporada és conjuntar la plantilla,
formada per jugadors joves i veterans, i quedar entre els cinc primers classificats.
Una pecularitat del conjunt B és la diversa procedència dels seus jugadors. Té cinc
jugadors estrangers –de Colòmbia, Anglaterra, Brasil, Equador i Bòsnia– que no
tenen cap problema per jugar a Tercera ja que la normativa no és tan restrictiva com
a categories professionals. “Semblem l’ONU, però estem contents perquè hi
ha molt bon ambient i intentem passar una estona agradable fent una mica
d’esport”, ha indicat Sánchez. Fins i tot, un dels jugadors, el de nacionalitat bosniana,
havia jugat a la segona divisió alemanya. Els dos equips de la Penya Decano juguen
al camp municipal de La Ferreria. El club també disposa d’un conjunt veterà –a la
foto inferior.  SA

LLUÍS MALDONADO

La Salle B tanca un equip força equilibrat
El sènior B de la Salle Montcada segueix preparant l’equip de cara a la pròxima lliga
de Tercera Catalana, que començarà el 17 d’octubre. En el primer matx, els homes
de Luis Canalejas visitaran la pista de les Franqueses. La plantilla ha ofert una bona
imatge als partits amistosos que ha disputat, “tot i que encara falten polir alguns
aspectes perquè som un conjunt molt jove que s’ha acostumar a la categoria”,
ha explicat el tècnic, qui recorda que el principal objectiu és formar jugadors perquè
puguin arribar al sènior A de Primera Catalana. No obstant això, la plantilla no es
posa sostres i no descarta poder lluitar per l’ascens si es fa un bon treball i els
resultats acompanyen. El jugador que es perdrà el primer trimestre del campionat és
Xavi Sánchez, que és pendent d’una operació de menisc en el moment de tancar
aquesta edició. La Salle B entrena a la pista coberta tres dies a la setmana, però juga
els dissabtes a les 20h al pavelló Miquel Poblet. SA

PENYA DECANO. FUTBOL> Tercera Regional

CB ELVIRA CUYÀS
CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Categories territorials

El sènior A masculí perd a casa el primer partit
No ha començat amb bon peu el primer equip masculí del CB Elvira Cuyàs, que va
perdre el primer partit de lliga de les categories territorials contra el Parets per 48-
59. El conjunt no va fer un bon matx, amb manca d’encert ofensiu. La plantilla va
notar la falta de ritme de començament de temporada. L’equip és el mateix de la
campanya anterior, amb la incorporació d’Aleix Monclús i la baixa de Sergi. L’objectiu
del sènior A –a la foto– és intentar quedar el més alt possible a la classificació.
D’altra banda, el sènior B masculí va debutar a la lliga amb una derrota amb el
Torelló B per 66-56 i el sènior A femení va vèncer el Sabadell C per 25-66.  SA

CB MONTCADA

CB MONTCADA B. BÀSQUET> Segona Catalana

Bon joc i segona victòria a la competició
El sènior B del CB Montcada compleix els
pronòstics inicials de la temporada. El conjunt,
dirigit per Joan Rubio, ha guanyat els dos partits
de lliga jugats fins ara. A la primera jornada,
els montcadencs van superar el Gramenet a
domicili per 72-84 i al segon matx van guanyar
el Gavà per 98-82. El pròxim rival serà el
Cardedeu, que també té quatre punts amb dues
victòries. “Serà un matx difícil que ens
servirà per mesurar les nostres forces”, co-
menta l’entrenador, qui ha destacat el bon joc
de l’equip a les primeres jornades. Rubio no podrà comptar per a aquest enfrontament
amb el base Francesc Villalmanzo, que viatjarà amb l’equip EBA a Mallorca. SA

les classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 2 i 3
Descansa: Vitel
Vitel-Barça 4-2
Equip Pj. Pt.
1 Castro U. 3 9
2 Bilbo 3 7
3 Andorra 3 7
4 Vitel A 2 6

Primera B. Grup 1
Jornades 1 i 2
Vitel B-Rubí 5-5
Eivissa-Vitel B 10-2
Equip Pj. Pt.
1 Escola 2 6
2 Gracia 2 6
3 Epic Casino 2 6
13 Vitel B 2 1

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 1 i 2
Granollers-Val. 69-77
Val.-St.Josep 90-61
Equip Pj. Pt.
1 Valentine 2 4
2 Navàs 2 4
3 Mollerussa 2 4

4 Igualada 2 4

2a Catalana. Grup 3
Jornades 1 i 2
Grame.-Mont.B 72-89
Mont.B-Gavà 98-84
Equip Pj. Pt.
1 Cardedeu 2 4
2 Montcada B 2 4
3 Vilafranca 2 4
4 Fuster 2 4

Ct. Territorial. Grup 4
Jornada 1
Elvira A-Parets 48-59
Equip Pj. Pt.
1 Arenys C 1 2
2 Granollers C 1 2
3 Mataró 1 2
11Elvira A 1 1

Ct. Català B. Grup 1
Jornada 1
Torelló A-Elvi B 66-56
Equip Pj. Pt.
1 Badalonès 1 2
2 Caldes C 1 2
3 Sant Quirze 1 2
9 Elvira B 1 1

1a Catalana. Grup 1
Jornada 1
Olot-Valentine 77-62

Equip Pj. Pt.
1 Grup Barna 1 2
2 Torelló A 1 2
3 Olot A 1 2
14 Valentine 1 1

3a Catalana. Grup 1
Jornada 1
Sbd C-Elvira A 25-66
Equip Pj. Pt.
1 Lluïsos 1 2
2 Valldemia 1 2
3 Terrassa B 1 2
4 Elvira A 1 2

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 2 i 3
Cerdanyola-Mont. 3-1
Montcada-Olot 1-0
Equip Pj. Pt.
1 St. Cristóbal 3 7
2 Mollet 3 7
3 Blanes 3 6
6 Montcada 3 6

2a Regional. Grup 9
Jornades 2 i 3
St. Joan-Mollet 1-0
Molleten.-St. Joan 1-2
Equip Pj. Pt.
1 Palau 3 9

2 Lloreda 3 9
3 St. Joan 3 7
4 Martorelles 3 6

3a Regional. Grup 18
Jornada 1
Celtic-Decano B 4-1
Equip Pj. Pt.
1 St. Roc 1 3
2 Olivella 1 3
3 Chacarita 1 3
13 Decano B 1 0

3a Regional. Grup 16
Jornada 1
Canaris-Decano A 6-1
Equip Pj. Pt.
1 Canaris 1 3
2 Can Llong 1 3
3 Fortpienc 1 3
14 Decano A 1 0

ATLETISME

Pujada a Cadafalch
4 Carles Cera
53 José Muñoz
108 Aurelio Castillo
Mitja Marató Barbastro
64 Ildefonso Teruel
71 José Muñoz
80 Emilio Rodríguez
131 Àngel Fraile

149 Antonio Ortega
154 Jordi Flores
218 Benjamín Casado
240 Enric Maya
259 Antonio García

TIR AMB ARC

Campionat d’Espanya
de recorregut de bosc
Arc recte dona
7 Eugènia Martínez
Arc recte home
6 Josep Sánchez
7 Fèlix Pérez
17 Toni Roca
Arc recorbat dona
5 Tomi Martínez
Arc recorbat home
4 Salvador Pérez
5 Manuel Saldaña
6 Pedro Martín
7 Juan Ferrer
12 Ariel Arrastia
27 Dionisio Martínez
28 Esteban Pérez
44 Jesús del Río
Arc clàssic home
1 José Díaz
Arc mecànic home
8 Isidoro Grajera
Arc lliure home
13 Enrique Saldaña

SILVIA DÍAZ

Fotos: Penya Decano
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>> CONVENI. Subvencions

La fusió de les dues escoles
de futbol ja està en marxa

>> ACORD DE FUTUR

El CD Montcada i l’Escola
de Futbol (EF) Can Sant
Joan Blaugrana han arribat
a un acord de col·laboració
per a aquesta temporada,
amb l’objectiu de fer més
competitius els seus equips
del planter i poder aspirar
a les categories més altes
de cara a l’any que ve.
Aquest procés podria cul-
minar amb la fusió de les
dues entitats la temporada
vinent. Fa dos anys, es van
inciar les converses, però
fins ara la unió no s’havia
acabat de perfilar. De mo-
ment, a la segona volta
d’aquesta lliga, l’equip de
qualsevol dels clubs que
tingui més aspiracions a
pujar de categoria podrà
incorporar els jugadors
amb més nivell de cada
club.

Suport municipal.
El president de l’EF, José
Hernández, i el del CD
Montcada, Antonio Alca-
lá, van presentar pública-
ment aquest acord el 28 de
setembre a la Casa de la
Vila, acompanyats per
l’alcalde de Montcada i
Reixac, César Arrizabala-
ga (PSC), i el president de
l’Institut Municipal d’Es-

silvia díaz
montcada

Aquesta temporada, el CD Montcada i l’EF Can Sant Joan treballaran conjuntament

7.700 euros per a
activitats esportives

 >> Parra signant el conveni amb Pere Alcover, de la Diputació

Montcada i Reixac és un
dels 36 municipis que es
beneficiaran d’un Pla de
suport a l’esport de la Di-
putació de Barcelona, que
permetrà desenvolupar ac-
tivitats esportives a pobla-
cions del Vallès Occiden-
tal i el Vallès Oriental. Els
ajuntaments, gràcies a
aquest ajut, podran adqui-
rir material esportiu per
als seus municipis o reno-
var-ne l’actual, i també de-
senvolupar activitats i esde-
veniments esportius de ca-
ràcter puntual. El diputat
de l’Àrea d’Esports de la

viu l’esp�rt

SILVIA DÍAZ

institut municipal d’esports i lleure

 >> Els presidents de les dues entitats futbolístiques signant l’acord de col·laboració

L’IME ha incorporat una
nova activitat al seu pro-
grama. Aquest mes co-
mençaran els cursets de
balls de saló al gimnàs mu-
nicipal (Zona Esportiva
Centre). Els cursos es faran
per trimestres, d’octubre a
desembre de 2004, de ge-
ner a març de 2005 i d’abril
a juny. Les classes es faran
un cop per setmana, de
22.15 a 23.45h. La quota
trimestral per persona serà
de 50 euros, que s’hauran
de pagar en el mateix
moment en què es faci la
matrícula.

Gimnàstica. Les ins-
cripcions als cursos de
gimnàstica i aeròbic ja estan
en marxa. Fa més de 20

Obertes les inscripcions d’aeròbic,
gimnàstica i ball al gimnàs

Els balls de saló són la novetat, mentre que la gimnàstica fa 20 anys que funciona

silvia díaz
redacció

JUANMA PELÁEZ/AJUNTAMENT DE SABADELL

SILVIA DÍAZ

 >> Fa 20 anys que es fan classes al gimnàs municipal

en 2 minuts...

Inici de la lliga escolar�

� Visita a Montcada Aqua

RAFI DELGADO

SILVIA DÍAZ

Diputació de Barcelona,
Pere Alcover, va signar
oficialment el conveni amb
les poblacions el 22 de
setembre, a l’Ajuntament
de Sabadell, davant els
representants de 13 muni-
cipis inclosos en el Pla,
entre els quals hi figurava
el president de l’IME i re-
gidor d’Esports de l’Ajun-
tament de Montcada, Juan
Parra (PSC). Les localitats
que es beneficiaran de
l’acord obtindran una sub-
venció entre 3.000 i 12.000
euros. Montcada en rebrà
7.700. SD

Una delegació de Santa Margalida (Mallorca), en-
capçalada pel seu alcalde, Antoni del Olmo, van
visitar Montcada Aqua i les oficines de l’IME el 22 de
setembre. Els mallorquins van estar acompanyats en
la visita pel president de l’IME, Juan Parra (PSC). LR.

Durant la primera setmana d’inscripcions de la lliga,
250 infants s’hi han apuntat. Els equips començaran
a entrenar el 4 d’octubre. Fa uns dies, el CEIP Font
Freda (foto) i el Sagrat Cor van acollir tallers de
psicomotricitat i de multiesport. El CEIP Font
Freda  farà iniciació esportiva per primer cop, ja que
l’any passat no va comptar amb nens suficients per
oferir-la. SD

anys que s’ofereix gim-
nàstica de manteniment al
gimnàs municipal i s’adreça
a persones de totes les
edats. Aquests tipus d’exer-
cicis permeten treballar les
qualitats físiques –facultats
motrius bàsiques, coordi-
nació, percepció-, com-
batre l’estrés i fomentar la

relació social. La gimnàs-
tica de manteniment, que
es farà tots els dies menys
els dimecres, inclou exer-
cicis suaus, footing, flexi-
bilitat, circuits, steps i aeròbic
bàsic, entre d’altres.

Aeròbic. L’IME també
ha obert les inscripcions

per als cursos d’aeròbic
infantil i d’adults. La secció
infantil s’adreça a nens i
adolescents de 6 a 13 anys,
perquè fomentin les seves
capacitats motrius i la rela-
ció entre companys, tot
gaudint d’un exercici físic
no competititu. La moda-
litat d’aeròbic per a adults
permet a les persones que
ho practiquen posar-se en
forma de manera entre-
tinguda i enèrgica. L’ae-
ròbic infantil es farà les
tardes dels dilluns, dime-
cres i divendres, i les ses-
sions per a adults s’oferi-
ran els mateixos dies, però
al vespre. Els interessats a
participar en alguna de les
activitats s’han de matricu-
lar a les oficines de l’IME,
de dilluns a dijous, de 9 a
13h i de 17 a 19h.

ports i Lleure (IME) i re-
gidor d’Esports, Juan Par-
ra (PSC), que van mostrar
el suport municipal a la
iniciativa. Alcalá va destacar
que “feia molt temps que
buscàvem aquest acord.
Aquest any, entre tots,
analitzarem a fons cada
equip, per aportar més
energia on calgui”. Her-
nández va manifestar que
“l’acord ens omple de
satisfacció. Amb la fu-
sió, serà possible que
tots els nens que volen
jugar a futbol tinguin
una oportunitat, inde-
pendentment del seu ni-

vell. Amb la unió po-
drem fer molts més
equips per cada cate-
goria”. L’alcalde va expli-
car que l’Ajuntament dóna
suport a aquesta iniciativa
“perquè és una manera
de propiciar una ciutat
única” i va afegir que “és
una proposta de futur”.
Per la seva banda, Juan
Parra ha recordat que fa
dos anys que s’està intentant
cohesionar les dues bases.
Segons el regidor, “aquest
gran projecte suposarà
una transformació molt
important en el món del
futbol”. Parra ha mani-

festat també que “cada
vegada serà més difícil
mantenir dues escoles”.

Fitxes. L’acord entre
els dos clubs estava pres
abans d’inscriure els juga-
dors a la Federació Cata-
lana. És per això que els
clubs han previst que els
equips juguin a grups di-
ferents, perquè la Federació
permet el traspàs de juga-
dors en lliga si no estan al
mateix grup. Les dues enti-
tats han comunicat el con-
tingut de l’acord als pares
dels alumnes, a través d’un
comunicat.
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actualitatdels clubs
CH LA SALLE MONTCADA HANDBOL> Presentació dels equips

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

El planter del CH La Salle es
reforça amb nou coordinador

CADET MASCULÍ > ALEVÍ MASCULÍ>

Un conjunt de primer any
El cadet del club està format per jugadors amb
experiència en categories més baixes i que provenen
d’altres equips. L’entrenador, Tesi Escobosa, assegura
que el seu objectiu és “que els jugadors aprenguin i

s’ho passin bé, el fruit arribarà més endavant”.

CADET FEMENÍ>

L’equip més nombrós
El conjunt més jove és el més nombrós. El club està
esperant incorporar quatre jugadors per formar un
segon equip. Esther González tornarà a ser l’entrenadora,
junt amb Albert Maresma, que ha explicat que “aquest
equip té opcions d’aconseguir una bona posició”.
Els alevins participen a lligues escolars i un dels objectius
de l’equip és poder participar a la lliga del CDEM.
Segons Maresma, “ens interessa que els nens juguin

a handbol, perquè després puguin venir al club”.

El CH La Salle Montcada
s’ha proposat potenciar
l’equip cadet femení i par-
ticipar a la lliga escolar del
CDEM. Aquests són dos
dels principals objectius del
club per a aquesta tempo-
rada pel que fa al planter.
Els 4 equips inferiors del
club es van presentar da-

JUVENIL MASCULÍ >

Jugadors joves a una categoria difícil
La meitat dels jugadors juvenils eren cadets l’any passat
i ara es trobaran amb rivals més grans i més forts.
L’entrenador, Rubén Crespo, ha manifestat que “aquests
joves haurien de ser cadets de segon any, però per

necessitats del club han pujat de categoria”.

El repte de l’entitat
L’únic conjunt femení de la base del club està format per
jugadores de l’any passat i noves incorporacions. El seu
entrenador, Jordi Martín, considera que, tot i els bons
propòsits de l’entitat, “serà una mica difícil consoli-
dar-nos, sobretot perquè necessitem més jugado-
res”. Martín vol aconseguir un equip fort i competitiu i
espera que “amb la incorporació d’Eugenio Díaz es
puguin aconseguir aquests objectius, el seu suport
serà fonamental per tirar endavant”.

BÀSQUET. CB MONTCADA> Júnior A

Dues victòries consecutives

FUTBOL SALA. INICI DE LLIGA >

Comença la lliga de futbol sala

Un dels fundadors del CDEM, Eugenio Díaz, serà el responsable dels equips inferiors

FOTOS: SILVIA DÍAZ

silvia díaz
pla d’en coll

vant l’afició el 26 de se-
tembre, al pavelló Miquel
Poblet. El president de l’en-
titat, Josep Maresma, espe-
ra “poder formar un aleví
més. Tenim molts nens
d’aquesta edat, però, so-
bretot, volem consolidar
el cadet femení”. Del
cadet i del juvenil, el pre-
sident ha destacat que “hi
ha molt bons jugadors i

crec que faran una bona
temporada”. Per reforçar
el planter, La Salle ha incor-
porat a la directiva Eu-
genio Díaz, que va ser pre-
sident del CDEM i ha estat
molts anys vinculat a
l’handbol femení.  Díaz
s’ha proposat “aconse-
guir que el cadet tingui
més jugadores”. El nou
coordinador ha afegit que

el club vol participar en la
lliga del CDEM i per això
“han començat les con-
verses amb les escoles.
Volem participar a la
lliga i, a més, posem en-
trenadors a disposició
de les escoles que els
necessitin”. El planter el
formen 60 jugadors, que
començaran la lliga el 17
d’octubre.

les classificacions

BÀSQUET

CB MONTCADA

Júnior masc. A. CC no sènior.
Prefer. A.G4.Fase Prèvia. Jor.1 i 2
Sfèric-Montcada 71-89
Montcada-Valls 114-35
Equip Partits Pt.
1 Montcada 2 4
2 SESE 2 4
3 Sant Fruitós 2 3

4 Torreforta 2 3

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup B. Jornades 1 i 2
A. Disseny-Montcada 64-55
Montcada-Mataró 97-93
Equip Partits Pt.
1 CB L’Hospitalet 2 4
2 Unió Gironina 2 4
3 Unipreus Lleida 2 4
5 Montcada 2 4

Júnior masculí C. Territorial
BCN. Nivell A. Grup 4. Jorn. 1 i 2

Per un rotund 114-35, el
júnior A del CB Montcada
va vèncer el CB Valls en el
darrer partit de lliga. Els
joves entrenats per Ismael
Systrachs van aconseguir
el segon triomf consecutiu
a la lliga preferent. Sys-
trachs ha destacat que “els

joves fa molts anys que
estan junts i han fet un
grup ben combinat”. La
majoria de jugadors pro-
venen del júnior B de l’any
passat i hi ha hagut alguns
fitxatges d’altres que havien
estat al Joventut de Ba-
dalona. SD

SILVIA DÍAZ

Montcada-Cerdanyola 54-86
Laietà-Montcada 58-86
Equip Partits Pt.
1 Maristes Ademar 2 4
2 Cerdanyola 2 4
3 Sant Gabriel 2 4
7 Montcada 2 3

CB ELVIRA CUYAS

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G2. Jornades 1 i 2
Elvira Cuyas d.

E. Cuyas-St Cugat        47-60
Equip Partits Pt.
1 CB Caldes 2 4
2 Safa Horta 2 4
3 CB Manlleu 2 3
12 Elvira Cuyas 1 1

CEB CANT SANT JOAN

Sots 21 masc. Territorial BCN.
Nivell A2. G2. Jornades 1 i 2
Can St Joan d.
St Andreu-Can St Joan 60-62

Equip Partits Pt.
1 La Salle Bon. 2 4
2 St. Andreu Nat. 2 4
3 B. Pompeia 2 4
10 Can Sant Joan 1 2

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. CC no sènior.
Preferent B. G3. Jorn. 1 i 2
La Salle-CN Caldes 81-39
Viladecans-La Salle 34-61
Equip Partits Pt.

1 Ubeda Ceset 2 4
2 La Salle 2 4
3 Sedis Transeu 2 4
4 Finques Olesa 2 3

FUTBOL

EF CAN SANT JOAN

Aleví. 1a Divisió. Grup 2
Jornada 1
Hospitalet-EF C St Joan     7-1

Corredors de les catego-
ries del planter de la Joven-
tut Atlètica de Montcada
(JAM) van participar el 26
de setembre a la prova
“Ruta Vino Somontano”
de Barbastro, a Osca. La
cursa va tenir lloc el 25 de
setembre. A les categories
inferiors, destaca el paper
de l’aleví Aitor Martín, que
enceta una nova tempora-
da amb molt bones pers-
pectives. El jove va que-
dar quart a la classificació
general i primer de la seva
categoria. D’altra banda,
els corredores més joves
de la JAM van aconseguir
bons resultats a la Milla

ATLETISME. RUTA SOMONTANO>

Urbana de La Llagosta,
que es va celebrar el 12 de
setembre a la localitat veïna,
en el marc de la Festa Ma-
jor.
En la categoria benjamí,
Irina Casado va arribar en
primer lloc i, en aleví
masculí, Aitor Martín tam-
bé va ser el líder. Els ben-
jamins Adrián Serrano i
Alejandro Ariza van ser
tercer i setè respectivament.
En categoria infantil feme-
ní, Aida Ariza va assolir la
vuitena posició. Els ger-
mans Toni i Basili Alcázar
van ser desens i tretzens en
la categoria d’infantil mas-
culí. SD

La majoria dels equips del
planter de futbol sala dels
dos clubs de Montcada
comencen el 2 d’octubre
la temporada 2004-2005.
Aquest any, el CFS Mont-
cada Vitelcom tindrà 7
conjunts federats a la com-
petició –l’escola disputarà
la lliga escolar del CDEM-
i la secció de futbol sala del
CD Montcada en presen-
tarà 3. El Vitel lluitarà per-
què els seus equips que
estan a Primera Divisió

mantinguin la categoria i
aconsegueixin arribar als
Campionats de Catalunya,
una fita que van assolir
l’any passat el benjamí i el
cadet A. Pel que fa al CD
Montcada, el cadet i el ju-
venil començaran la lliga
aquest el 2 d’octubre, però
l’infantil ho farà el 9 d’oc-
tubre. Aquest conjunt el
formen jugadors que ja
estaven al conjunt
verdiblanc i d’altres que
jugaven al Vitelcom. SD

ARXIU/SILVIA DÍAZ
Primeres curses de la JAM


