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El partit a Torelló
s’ajorna per

indisposició de
la plantilla local

>> BÀSQUET FEMENÍ

El partit que el Valentine femení
havia de disputar el 7 d’octubre
a Torelló es va ajornar a petició
del club montcadenc, qui va
al·legar que no podia fer equip
perquè la majoria de la plantilla
tenia la baixa mèdica. Ambdós
conjunts s’han de posar d’acord
per establir una nova data per
jugar el matx, corresponent a la
tercera jornada de Primera.

Primer triomf. L’equip de
Lorenzo Ortiz va aconseguir el
primer triomf de la temporada
a la lliga el 3 d’octubre a la pista
municipal coberta. Les montca-
denques van superar el Lluïsos
de Gràcia per 73-57. El matx
va ser molt dur, amb nombro-
ses faltes. La intensitat, la velo-
citat i el control del rebot ofen-
siu mitjançant l’encert de la pivot
Tere Abad van ser les claus del
triomf  del Valentine. “Tenim
bona plantilla, però encara
no estem conjuntades”, ha in-
dicat Abad. El Valentine rebrà
la visita del Roser el 17 d’octu-
bre. Per a aquest partit ja podrà
comptar amb la pivot Vanessa
Alférez, que retorna al club de
la temporada passada.

sílvia alquézar
redacció

BÀSQUET MASCULÍ. LLIGA EBA

El Valentine encaixa la primera
derrota davant del Barça B

 >> El base Maiol Cisteró, amb 24 punts, va ser el màxim encistellador local contra el Barça B

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Valentine masculí va perdre
el passat 10 d’octubre contra el
Barça B per 74-95 el primer
partit de la temporada a la Lliga
EBA. Les decisions dels col·le-
giats Delamo i Gasull van des-
centrar a la primera part els
homes de César Saura, que es
van veure impotents per aturar
l’encert dels jugadors blaugrana,
sis dels quals tenien una alçada
superior als 2’07 metres.
El Valentine es va mostrar fluix
en defensa en els primers com-
passos de partit, una situació que
va aprofitar el Barça B, amb
dues derrotes, per obrir diferèn-
cies en el marcador en el que va
ser el seu millor partit de la tem-
porada. Malgrat això, el primer
quart va finalitzar amb empat a
19 punts. A la represa del joc, el
Valentine va intentar superar el
rival, però els àrbitres van xiular
dues personals antiesportives i
diverses passes i faltes en atac
que van ser determinants per al
desenvolupament del matx.

Indignació. “Aquestes in-
fraccions només les van veure
ells”, ha indicat el president, Pe-
re Oliva, qui va presentar el vi-
deo del partit a la Federació Es-
panyola per deixar constància
del polèmic arbitratge. L’entre-
nador del Valentine, César Saura,
ha anat més enllà en l’anàlisi de
l’actuació arbitral, ja que consi-
dera que “les decisions sem-
blaven premeditades. Altres
vegades ja hem tingut pro-
blemes amb aquesta parella
de col·legiats”, ha comentat el
tècnic, qui reconeix que al seu
equip li va faltar intensitat de-
fensiva als primers minuts:
“Vam posar les coses massa

El conjunt de César Saura es va mostrar impotent davant els àrbitres i l’alçada dels rivals

 >> La pivot Vanessa Alférez

LLUÍS MALDONADO

‘SOM CANDIDATS A ESTAR ENTRE ELS
PRIMERS I NO PODEM PERDRE A CASA’

maiol cisteró
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fàcils a un equip molt jove”.
Malgrat haver perdut la imbati-
bilitat contra el Barça B, el Va-
lentine masculí segueix entre els
primers de la classificació del
Grup C de la Lliga EBA amb 7
punts. Ara és segon, empatat
amb quatre equips més: el Prat,
el Mollerussa, l’Alella i l’Igualada.
El líder en solitari és el Navàs,
precisament el rival del Valentine
en la pròxima jornada de lliga,
el 17 d’octubre a la pista del
Bages. El Montcada ja s’ha
enfrontat al conjunt de Navàs
amb resultats negatius, ja que va
perdre els dos partits de l’elimi-
natòria de quarts de final de la
Lliga Catalana EBA. “Esperem
sumar la primera victòria con-
tra ells a Navàs”, ha expressat
el tècnic César Saura.

-Les derrotes a casa fan mal?
Per a nosaltres jugar a casa ha
de ser sinònim de guanyar. No
podem perdre a casa. Vingui
qui vingui ens preparem de la
mateixa manera i no tenim
excusa d’afrontar el partit sen-
se la intenció de guanyar-lo.
-El CB Montcada és un dels
favorits de la categoria?
Sí, som candidats a estar entre
els primers, però també hem
de reconèixer que fins ara no
ens havien sortit partits com-
plicats. D’aquí a dues o tres
setmanes, començarem a ju-

gar contra rivals directes que
són els que et fan estar a dalt o
abaix. La nostra intenció és
acabar primers, està clar.
-Com porta la tornada a la
Lliga EBA?
No és un procés fàcil. Passes
d’entrenar dos o tres cops al dia
a tres o quatre vegades per
setmana. És evident que hi ha
un canvi físic i també d’exigèn-
cia i concentració. Però, tot i
així, em resulta més fàcil adap-
tar-me al ritme de l’EBA que de
l’ACB perquè hi he jugat més
temporades. LM
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El Vitel suma la quarta victòria
consecutiva i segueix invicte

Els montcadencs són tercers i, si guanyen a Andorra, podrien col·locar-se líders en solitari

 >> Jefferson s’abraça amb Dani Mateo davant de Silami, Héctor i Ginés, que anima l’afició després d’un gol

LLUÍS MALDONADO

>> FUTBOL SALA. Grup B de la Divisió de Plata

lluís maldonado
pla d’en coll

Crits d’ànims
i color a la
graderia

>> PENYA REBANAOS

 >>La penya a Canet

RAFA JIMÉNEZ

“ESTEM RECUPERANT EL PRESTIGI DEL CLUB”

El porter Ginés està sent un
dels homes importants d’un
Vitel que aspira a pujar a Di-
visió d’Honor. Amb el seu ca-
ràcter a la pista és un dels pun-
tals de la plantilla. “Tots es-
tem bé, hem de seguir en
aquesta línia”, explica. El por-
ter anima durant els 40 minuts.
“Ja em coneixeu, m’agra-
da tirar la gent cap enda-

Ginés. L’ímpetu a la pista

El Vitelcom Montcada es manté
imbatut a la Divisió de Plata
després de sumar la quarta
victòria consecutiva a la lliga en
el darrer partit al pavelló Miquel
Poblet contra el Perfiles Sintal
d’Estella (Navarra) per 6 gols a
3. La victòria situa els montca-
dencs, provisionalment, tercers
del grup B ja que compten amb
un partit menys. Si guanya el
proper enfrontament contra
l’Andorra es podria col·locar lí-
der en solitari.
El partit contra els navarresos
no va ser tan fàcil com va
reflectir el marcador final ja a
que, a falta de 13 minuts, els
d’Estella vencien per 2 a 3. La
primera part va estar clarament
dominada pel Vitelcom. El
brasiler Adilio va avançar els
montcadencs en el primer minut
amb una jugada personal. Rafa
Bufill va col·locar el segon gol
en el 15. El Vitel va continuar
sense aprofitar les clares oca-
sions de gols que podien haver
sentenciat el partit amb quatre
gols més abans d’arribar al
descans. La segona meitat va ser
completament diferent. Els
primers set minuts van ser de
domini navarrès que va apro-
fitar del relaxament del conjunt
de Marcello Magalhaes. El Per-
files Sintal retallava distàncies als
dos minuts de la represa amb
un llençament de penal. Tres

I en l’entorn del Vitel de
futbol sala hem de parlar
d’una Penya que segueix
incondicionalment l’equip, la
Penya Rebanaos que agrupa
ja més d’una cinquantena de
membres. Omplen la gra-
deria allà on van, i diuen d’ells
que juguen un paper clau en
les victòries de l’equip. La
Penya té previst seguir el
conjunt montcadenc en tots
els desplaçaments que faci el
Vitel aquest any. LM

minuts més tard, empatava el
partit, i en el minut set els
navarresos s’avançaven en el
marcador amb el 2 a 3. El Vitel,
però, va saber asserenar el joc
amb les contínues rotacions de
banqueta i va imposar la qualitat
tècnica i física. En el minut 10,
Silami empatava de penal, i més
tard aconseguia el 4 a 3. En el
16, Xavi Oliveras sentenciava el
partit, i a l’últim minut, Raúl Se-
rrano anotava el definitiu 6-3.

Gran treball a la pista. Al
final del partit, Marcello Magal-

haes va destacar la superioritat
del seu equip durant els 40 mi-
nuts. Segons el tècnic, al Perfiles
Sintal li va faltar més ambició ja
que sempre va estar a la defensi-
va. Per al tècnic brasiler, el Vitel
va plasmar a la pista “el gran
treball que estem fent als
entrenaments”. Magalhaes
només va lamentar el mal joc del
seu equip durant els primers vuit
minuts de la  segona meitat:
“Hem baixat la guàrdia amb
un desajust defensiu, però
l’equip s’ha sabut refer i de-
mostrar el seu potencial”.

vant”. Segons Ginés, comen-
çar així la lliga permet recupe-
rar el prestigi perdut la tempo-
rada passada. “Hem de fer
que la gent vingui a Mont-
cada amb respecte i por.
Amb el treball que estem
fent i la forma física que te-
nim s’està plasmant la nos-
tra superioritat, anirem cap
amunt”. LM

La Salle debuta amb
una derrota a la lliga

>> HANDBOL. Primera Catalana

La Salle masculí va ajornar el
partit que l’havia d’enfrontar
contra el Calella en la segona
jornada de Primera Catalana. El
conjunt del Maresme va sol·li-
citar posposar el partit per no
disposar de pista. Els homes que
dirigeix Jaume Puig hauran, per
tant, d’esperar a la tercera jor-
nada per sumar la primera
victòria de la temporada després
del debut amb derrota contra
el Sant Martí Adrianenc.
Tal i com ha succeit en les dues
últimes temporades, el sènior A
del club ha començat la tempo-
rada 2004-05 amb una derrota.
L’equip entrenat per Jaume Puig
va acabar pagant una primera
part de desencerts en atac, que
va fer anar a remolc els mont-
cadencs, tot i que a dotze minuts
per al final del partit es van

lluís maldonado
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 >> Una jugada del partit entre La Salle i el Sant Martí Andrianenc, disputat el 2 d’octubre al Miquel Poblet

CH LA SALLE

col·locar amb una avantatge mí-
nima en el marcador que no va
poder mantenir. El problema
durant la primera part no va ser
en defensa, sinó en atac. Fruit de
tot això, es va arribar al descans
amb el domini visitant per 7-11.
Amb l’obligació de remuntar
una diferència de 4 gols, La Salle
va endurir la defensa i es van re-
cuperar pilotes. Un dels juga-
dors importants de la plantilla
Toni López Chachi va lamentar
la derrota en un partit on “no
es va tenir la fortuna de cara
al gol”.
La Salle s’ha reforçat amb bons
jugadors que han fet possible
disposar d’una plantilla més àm-
plia. Segons Puig, “els fixatges
necessiten acoplar-se a un
equip que porta molts anys
jugant i que es coneixen a la
perfecció”. Per al tècnic, la re-
tirada aquest any del capità Xavi

Soto en la defensa, i d’Evangel
sota els pals, són dues absències
importants per a l’equip.

El sènior femení, a punt.

L’equip dirigit per José Anto-
nio Quirós debutarà a la lliga de
Primera Catalana el pròxim 17

d’octubre a casa davant el Gavà.
L’objectiu inicial és mantenir la
nova categoria, tot i que no es
descarta la possibilitat de lluitar
per l’ascens. “Tenim una plan-
tilla amb opcions d’estar en-
tre els primers classificats”,
ha indicat l’entrenador. La Salle

femení intentarà mantenir el bon
joc i els resultats positius que va
aconseguir en la recta final de la
temporada passada, des que
Quirós es va fer càrrec de la
plantilla. La Salle Montcada té
els dos sèniors a la màxima cate-
goria catalana.
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada perd els dos
primers punts al seu camp

sílvia alquézar
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La manca d’encert de cara a
porteria va impedir al CD
Montcada sumar els tres punts
a la cinquena jornada de lliga de
Preferent. Els montcadencs, que
van controlar els 90 minuts, no
van poder passat de l’empat a
un gol contra el Martorell al
matx disputat al municipal de
Font Freda el passat 10 d’oc-
tubre. L’equip de Toni Carrillo
va ser superior al rival, però no
va tenir el dia en l’aspecte
ofensiu. La primera part va aca-
bar amb 1-0 en el marcador,
gràcies al gol de Ricky Vega al
minut 44. A la represa, el Mont-
cada va jugar els millors 20
minuts de la temporada, amb
nombroses ocasions de gol que

 >> Un dels còrners que va llançar el CD Montcada, refusat pel porter del Martorell

 >> El capità Cristian, davanter centre, ha fet quatre gols en cinc jornades

LLUÍS MALDONADO

El Sant Joan segueix
imbatut al segon lloc

>> FUTBOL.  Segona Regional

El Sant Joan Atlètic està fent el
millor començament de lliga de
les últimes temporades. Quan ja
s’han disputat cinc jornades, en-
cara es manté imbatut al segon
lloc del Grup Novè de Segona
Regional amb 13 punts. A la
darrera jornada, el passat 10
d’octubre, es va imposar amb
claredat al camp de l’Albarrosa
de Viladecans per 0-3. Els
autors dels gols van ser Ruben
al minut 44, Quico al 67 i
Cristian al 86. El conjunt dirigit
per Rafa González va cometre
algunes imprecisions a la prime-
ra part, tot i que no va tenir pro-
blemes per controlar el matx ja
que els de Can Sant Joan eren

sílvia alquézar
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

no es van materialitzar. Hi va ha-
ver dos pals i es van fallar gols
amb la porteria buida. Per con-
tra, en l’única vegada que el Mar-
torell va arribar a l’àrea local, al
minut 82, els àrbitres van xiular
un penal força dubtós que va
significar l’empat en el marca-
dor.

Valoracions. “El resultat és
injust perquè l’equip ha ju-
gat bé, ha tingut moltes
oportunitats, però li ha faltat
sort als metres finals”, ha co-
mentat Carrillo, qui s’ha mostrat
satisfet del joc local i ha dema-
nat paciència “perquè és molt
d’hora per ser líder, som un
equip jove i nou, però anem
per bon camí”. Per la seva ban-
da, el migcampista Ricky Vega

espera que els resultats negatius
no es tornin a repetir a casa,
“perquè no podem fallar al
nostre camp si volem estar
entre els primers i aspirar a
pujar de categoria”.
El pròxim rival del Montcada
és el Mollet, el líder del grup
amb 13 punts. Els montcadencs
són a la setena posició amb 10.
Respecte al pròxim rival, el Mo-
llet és un equip sòlid, sobretot
en defensa, entrenat per l’extèc-
nic del Montcada, Antonio
Vargas. A l’últim partit fora de
casa el dia 3 d’octubre, els homes
de Toni Carrillo es van imposar
al camp del Sant Cugat per 2-3,
en un partit èpic en què el
Montcada va acabar amb 9
jugadors i li van xiular dos penals
en contra.

tècnicament superiors. A la re-
presa, el tècnic va fer cinc canvis
de cop que van ser el revulsiu
que l’equip necessitava per sen-
tenciar el partit. “És un resultat
curt després del que es va
veure al terreny de joc”, ha
manifestat l’entrenador, qui
confia que l’equip vagi a més a
mesura que passin les jornades.

Pròxim rival. El Sant Joan
rebrà el 17 d’octubre la visita del
Martorelles, a la quarta posició
amb 11 punts. El partit promet
ser força emocionant, ja que
ambdós conjunts es troben a la
part alta de la classificació a un
sol punt de diferència. El Sant
Joan juga a les 12h al camp mu-
nicipal de Font Freda.

Comerciant, si et

vols anunciar a

La Veu truca al

625 601 107
i t’informarem

Comerciant, si et

vols anunciar a

La Veu truca al

625 601 107
i t’informarem
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‘Aquest any, potser sí’
>> ANIVERSARI.  30 anys de Penya Barcelonista

L’equip de Frank Rikjaard ha
tornat la il·lusió al barcelonisme.
Aquesta era l’opinió generalit-
zada dels assistents al debat so-
bre el FC Barcelona que la Penya
Barcelonista va organitzar el pas-
sat 6 d’octubre a l’Auditori per
tancar la celebració del seu trentè
aniversari. A la taula de ponents
hi havia l’exjugador del Dream
team Eusebio Sacristan, ara ter-
cer entrenador del primer equip,
Ramon Alfonseda, exdavanter

sílvia alquézar
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 >> Els ponents del col·loqui que va tancar el 30è aniversari de la Penya Barcelonista

PILAR ABIÁN

Un debat a l’Auditori sobre el Barça va tancar la celebració el 6 d’octubre

blaugrana als anys 70 i en l’ac-
tualitat el president de l’Agru-
pació de Veterans del Barça, i
Jordi Medina, excandidat a la
presidència del club barceloní a
les últimes eleccions. El primer
equip blaugrana va rebre els
elogis de tots els culés, que con-
sideren competitiu i compro-
mès, però van mostrar la seva
preocupació arran de les recents
lesions de tres jugadors. El ter-
cer tècnic del Barça va confir-
mar que, ara per ara, no hi ha
intenció de fer més fitxatges.

Satisfets. La Penya Barcelo-
nista, amb 275 socis, ha fet una
valoració positiva de la celebra-
ció del 30è aniversari, que també
ha inclós una actuació de titelles
per als més petits, un sopar amb
l’assistència de més de 200 per-
sones, una missa en record dels
socis difunts i una cantada d’ha-
vaneres a càrrec del grup local
l’Espingari. El president, Antoni
Gumbau, ha manifestat  la seva
satisfacció pel fet que “tots els
actes han tingut molt bona
acollida”.

en 2 minuts...

�Bronze català per a la UE Montcada

�El CC Montcada, quart a l’Empordà

El jove equip de la Unió Escacs Montcada format per Eva
Zamarreño, Teresa Muñoz i Judith Oliva –a la foto, d’esquerra a
dreta– va guanyar la medalla de bronze al Campionat Femení
de Catalunya per conjunts, disputat el 25 de setembre a Iguala-
da. El Montcada va obtenir 21, a tan sols un punt del Peona i
peó, que va ser segon. El campió va ser l’Ateneo Colón, amb
25’5 punts. “Estem contentes pel triomf, ja que hi havia
rivals molt forts”, ha dit Judith Oliva. SA

El Club Ciclista Montcada Saunier Duval va finalitzar en la quarta
posició de la classificació per equips a la cinquena edició del
Cinturó Ciclista de l’Empordà, organitzat pel Club Ciclista
Figueres a principi d’octubre. El guanyador va ser el conjunt
francès La Pomme. La competició va constar de tres etapes. A
la general individual, el millor corredor montcadenc va ser Ibon
Zugasti, que va acabar a la catorzena posició, seguit d’Alberto
Losada, que va ser quinzè, i Sergi Casanova, que va finalitzar al
lloc dinovè. També van participar del CC Montcada Oriol
Colomé (52), Oriol Llesuy (57) i Jordi Gracia (65). SA

UE MONTCADA
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mésen 2 minuts VITEL B. FUTBOL SALA> Primera A
El Vitel B, quart per la cua
El Vitel B no ha començat amb bon peu en el seu
debut a Primera Nacional A. A l’última jornada, el
passat 9 d’octubre, el conjunt de Javier Ruiz va perdre
en la seva visita a l’Inca de Mallorca per 5-2. Després
de quatre partits, els montcadencs ocupen la tretzena
posició amb 2 punts. A banda de la competició de
lliga, el Vitel B ha fet un bon paper a la Copa Catalana
de Divisió de Plata, tot i que no va poder superar
l’eliminatòria de vuitens de final contra l’Andorra. A
l’anada, va perdre a casa per 1-2, mentre que al país
dels Pirineus va caure derrotat per 3-1. Tot i l’eliminació,
la valoració del club és positiva perquè els joves jugadors
han ofert una bona imatge. “Vam plantar cara en tot
moment”, ha indicat el tècnic. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana

El sènior A femení, líder de Tercera
El sènior A femení del CB Elvira Cuyàs ha començat
amb força. Després de tres jornades, el conjunt de
Sergio Leiva és primer del Grup Primer de Tercera
Catalana amb sis punts.  D’altra banda, l’Elvira B femení
és sisè del Grup Primer del Campionat Català B. L’únic
partit que ha jugat fins ara el va perdre a la pista del
Castelldefels. En masculí, l’Elvira A és setè del Grup
Quart de Territorial amb 4 punts en tres jornades,
mentre que el sènior B és tretzè del Grup Primer del
Campionat B amb dues derrotes en dos partits. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

Rubio treballa per conjuntar l’equip
Aquest és el principal objectiu del tècnic Joan Rubio en
els primers compassos de lliga del sènior B del CB
Montcada. El començament ha estat un xic irregular.
Es van guanyar els dos primers partits, però en
l’enfrontament contra el Cardedeu, un rival directe en
la lluita per l’ascens a Primera, va perdre per tres punts
de diferència (67-64). A l’última jornada, a casa contra
el Manlleu B, els homes de Rubio van guanyar per 85-
84. “Som un equip molt jove –la majoria de jugadors
acaba de complir els 18 anys– amb moltes incor-
poracions que s’han d’acoblar”, ha dit Rubio. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials

CB ELVIRA CUYÀS

AE CAN CUYÀS. FUTBOL SALA> Segona A

Mala sort en l’inici de temporada
L’Associació Esportiva Can Cuyàs no ha tingut un bon
inici de temporada. De les quatre jornades que s’han
disputat fins ara, el conjunt
entrenat per Alfonso Anés –
a la foto– només ha sumat
tres punts: va ser al tercer
matx, jugat a casa el 3
d’octubre, on es va imposar
al Touring Club Maresma per
4-3. El primer partit, disputat
a la pista municipal coberta
perquè les instal·lacions
esportives estaven ocupades
amb motiu de la festa major
del barri, el va perdre contra el Santa Coloma per 4-5.
El matx a Dosrius per enfrontar-se al Canyamars
d’Orleac es va perdre perquè l’equip de Can Cuiàs va
arribar tard. I a l’última jornada, el passat 10 d’octubre,
el conjunt local no va poder jugar el partit perquè el
rival, el Mollet, s’ha retirat de la competició. L’AE Can
Cuyàs manté la mateixa plantilla de la temporada
passada, amb la incorporació del tancament Miguel
Ángel i el porter Jon. L’objectiu del club és pujar.   SA

EF CAN SANT JOAN. FUTBOL> Segona

A l’espera d’ampliar la plantilla
L’equip femení de l’Escola de Futbol Can Sant Joan
Blaugrana va (?) el primer partit de lliga contra el Gla-
diador per (?). El club manté la mateixa plantilla de la
temporada anterior amb dues baixes. Uns fitxatges
fallits tot just a l’inici del campionat de lliga van obligar
el conjunt de Can Sant Joan a jugar el primer matx
amb les onze jugadores justes. El Sant Joan estrena
enguany la categoria de Segona Divisió. Està enquadrat
al grup segon i s’haurà d’enfrontar a rivals de renom
com el Sant Gabriel, el Sant Andreu, el Barça i
l’Espanyol. Malgrat això, l’entrenador, Jesús Mateo,
confia en les possibilitats de la plantilla per fer un bon
paper: “Crec que tenim qualitat per mantenir-nos
en una posició còmode”. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

El primer partit serà a les Franqueses
El sènior B de La Salle Montcada jugarà el primer partit
de lliga el pròxim 17 d’octubre a la pista de les
Franqueses. Els montcadencs han renovat bona part
de l’equip amb jugadors del conjunt juvenil de l’entitat.
Enguany, l’objectiu prioritari no és l’ascens, sinó con-
juntar la plantilla i formar jugadors per tal que en un
futur puguin formar part del primer equip masculí.  SA

CH LA SALLE. HANDBOL> 3a Catalana

Els equips segueixen sense guanyar
Els dos equips de la Penya Decano continuen sense
guanyar a la lliga de Tercera Regional. A l’última jorna-
da, el conjunt A, enquadrat al Grup 16, va perdre con-
tra el Sarrià per 2-3. Per la seva banda, l’equip B, al
Grup 18, va caure derrotat al camp del Sant Joan per
2-0. Malgrat tenir a zero el casiller de victòries, les plan-
tilles es mostren esperançades perquè “queda molta
competició i els equips encara s’han de conjun-
tar”, afirma el vicepresident, Ricardo Moya.   SA

PENYA DECANO. FUTBOL> 3a Regional

LLUÍS MALDONADO

LLUÍS MALDONADO

CB ELVIRA CUYÀS

AE CAN CUYÀS

les classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 4 i 5
Canet-Vitel 7-8
Vitel-Perfiles 6-3
Equip Pj. Pt.
1 Castro U. 5 13
2 Andorra 5 13
3 Vitel A 4 12
4 Barça 4 9

Primera A. Grup 1
Jornades 3 i 4
Vitel B-Sineu 4-4
Inca-Vitel B 5-2
Equip Pj. Pt.
1 Gràcia 4 12
2 Epic 4 12
3 Escola Pia 4 9
13 Vitel B 4 2

Segona A. Grup 3
Jornades 3 i 4
C. Cuiàs-Maresme 4-4
Descansa: C. Cuiàs
Equip Pj. Pt.
1 Casp 3 6
2 Aiguafreda 2 6
3 Maresma 2 6
10 C. Cuiàs 3 1

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 3 i 4
S’Arenal-Valent. 66-85
Valent.-Barça B 74-95
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 4 8
2 Valentine 4 7
3 Prat 4 7
4 Mollerussa 4 7

2a Catalana. Grup 3
Jornades 3 i 4
Cardedeu-Mont.B 67-64
Mont.B-Manlleu B 85-84
Equip Pj. Pt.
1 Vilafranca 2 4
2 Cardedeu 2 4
3 Gramenet 2 4
4 Montcada B 2 4

Ct. Territorial. Grup 4
Jornades 2 i 3

Llinars-Elvira A 86-80
Elvira A-Llavan.91-63
Equip Pj. Pt.
1 Arenys C 3 5
2 Palau 3 5
3 St. Vicenç 2 4
7 Elvira A 3 4

Ct. Català B. Grup 1
Jornades 2 i 3
Elvi B-Caldes C 54-82
Bufalà-Elvi B 65-89
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze B 3 6
2 Badalonès B 3 6
3 Premià B 3 5
13 Elvira B 2 2

1a Catalana. Grup 1
Jornades 2 i 3
Valent.-Lluïsos 73-57
Torelló-Valent. a.
Equip Pj. Pt.
1 Grup Barna 3 6
2 Olot B 3 6
3 Martinenc 3 5
13 Valentine 2 3

3a Catalana. Grup 1
Jornades 2 i 3
Elv. A-Lluïsos B82-63
St. Antoni-Elv. A 29-72
Equip Pj. Pt.
1 Elvira A 3 6
2 Ripollet 3 6
3 Badalonès 3 6
4 Thau 3 5

Ct. català B. Grup 1
Jornades 2 i 3
Elv. B-Castelld. 42-65
Gramenet B-Elv. B a.
Equip Pj. Pt.
1 Castellbisbal3 5
2 Gramenet 2 4
3 Sant Ramon 2 3
6 Elvira B 1 1

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 4 i 5
St. Cugat-Mont. 2-3
Mont.-Martorell 1-1
Equip Pj. Pt.
1 Mollet 5 13
2 Blanes 5 12
3 Cassà 5 12

7 Montcada 5 10

2a Regional. Grup 9
Jornades 4 i 5
St. Joan-Lloreda 2-0
Albarrosa-St. Joan 0-3
Equip Pj. Pt.
1 Palau 5 15
2 Sant Joan 5 13
3 Montmeló 5 11
4 Martorelles 5 9

3a Regional. Grup 18
Jornades 2 i 3
Decano B-St.Roc 0-4
St. Joan-Decano B 2-0
Equip Pj. Pt.
1 Olivella 3 9
2 Sant Roc 3 7
3 Magoria 3 7
14 Decano B 3 0

3a Regional. Grup 16
Jornades 2 i 3
Dec. A-Can Llong 2-6
Decano A-Sarrià 2-3
Equip Pj. Pt.
1 Canaris 3 9
2 Mundialet 3 9
3 Can Llong 3 9
12 Decano A 3 0

2a Divisió. Grup 16
Jornada 1
C.St.Joan-Gladiad. 5-3
Equip Pj. Pt.
1 Guineuta 1 3
2 Europa 1 3
3 Barcelona 1 3
4 Can St. Joan 1 3

HANDBOL

1a Catalana. Masc.
Jornades 1 i 2
La Salle-St. Martí 22-24
Calella-La Salle a.
Equip Pj. Pt.
1 Gavà 2 4
2 Geieg 2 4
3 Sant Martí 2 4
10 La Salle 1 0

ATLETISME

Mitja Marató St. Cugat
146 José Muñoz
198 Àngel Fraile

Una cinquantena de participants
Una cinquantena de persones va participar a la marxa
popular en bici el passat 3 d’octubre, organitzada per
l’AV de Montcada Nova. Després de recórrer diver-
sos barris i carrers de la ciutat, els ciclistes van arribar a
la Ferreria per participar a la festa de comiat de la
incineradora que va organitzar l’Ajuntament. Els
organitzadors han fet un valoració positiva de la XXIV
edició de la marxa. SA

MARXA EN BICI. CICLISME> Nova edició

25 anys de la Federació Catalana
El Centre d’Espeleologia Alpí Vallesà, amb seu a Can
Sant Joan, organitza el 22
d’octubre la projecció de dos
films a l’Auditori (21h) –La
cova urbana de Tarragona i La
sima de la higuera– amb motiu
del 25è aniversari de la
Federació Catalana d’Espe-
leologia. D’altra banda, el CEAV va fer una sortida
aquest estiu al Montblanc, als Alps –a la foto. SA

CEAV. ESPELEOLOGIA> Aniversari

LLUÍS MALDONADO

CEAV
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472 alumnes competiran
a la lliga escolar

>> JOCS ESCOLARS

472 infants i joves partici-
paran als Jocs Escolars
2004-2005, que organitzen
el Consell de l’Esport Es-
colar de Montcada i Reixac
(CDEM) i l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure
(IME). Els col·legis i els
instituts estan ultimant la
composició dels equips i
la xifra definitiva de con-
junts es coneixerà en uns
dies. La lliga escolar ha
augmentat en 60 el nombre
de participants, l’any passat
hi va haver 410 inscrip-
cions. A secundària, de mo-
ment, aquesta temporada
hi ha una participació simi-
lar a l’any passat. L’IES La
Ribera ha fet dos equips
de futbol sala i dos de
bàsquet i l’IES Montserrat
Miró un de korfbal. Pel
que fa a l’handbol, aquesta
temporada tampoc hi
haurà una lliga local, perquè
no hi ha hagut suficients
infants que hagin escollit
aquesta opció. Per tant, els
equips del col·legi Sagrat
Cor continuaran a la lliga
del consell escolar del Vallès
Oriental i els més petits
practicaran aquesta moda-
litat en el segon trimestre
del multiesport.

Nous càrrecs. Els
entrenaments van comen-
çar el 4 d’octubre i tornen
a dirigir-los monitors espe-
cialitzats en activitat física.
Aquest curs, l’objectiu és
consolidar les novetats que
es van aplicar l’any passat i
millorar-ne d’altres aspec-
tes. En aquest sentit, tres
col·legis han incorporat un
coordinador: Aleix Mon-
clús al CEIP El Turó, Eli-

silvia díaz
redacció

Totes les escoles han format almenys un grup de psicomotricitat i de multiesport

viu l’esp�rt

SILVIA DÍAZ

institut municipal d’esports i lleure

 >> El 4 d’octubre van començar els entrenaments. A la foto, primer dia al Sagrat Cor.

sabeth Rivera al CEIP
Elvira Cuyàs, i Mari Car-
men Gutiérrez al col·legi
La Salle. Amb aquests tres
nous càrrecs, la lliga del
CDEM disposarà ja de 5
coordinadors d’escola-
David González, al col·legi
Sagrat Cor, i Maribel Cas-
tillo, al CEIP El Viver fa
anys que coordinen l’esport
en aquests centres-.

Més equips. Un altre
dels objectius que s’ha acon-
seguit aquesta temporada
és que totes les escoles tin-
guin com a mínim, un grup
de psicomotricitat i un altre
de multiesport pels alum-
nes més petits. Els infants
de tercer a sisè de primària
practicaran futbol sala o
bàsquet, en funció de l’ofer-
ta de cada centre. Als ins-
tituts, encara hi ha temps
per formar part dels equips
de futbol sala, bàsquet i
korfbal.

Tornen els clubs. Les
quatre entitats esportives

les classificacions

FUTBOL SALA

VITELCOM MONTCADA

Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Jornades 1 i 2
Vitelcom-Canet 5-0
P.Ortega-Vitelcom 3-3

Cadet A. Primera Divisió Grup 2
Jornades 1 i 2
Vitelcom-P. Ortega 4-4
Babar-Vitelcom 3-5

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 1 i 2
Vitelcom-Castellterçol d.
La Floresta-Vitelcom s.

Juvenil. Lliga Nacional.
Jornades 1 i 2
Vitelcom-Miró Martorell 3-5
Sant Julià-Vitelcom 5-3

CD MONTCADA

Cadet. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 1 i 2
Parets-CD Montcada 4-3
CD Montcada-Cardedeu 3-4

Juvenil. Segona Divisió. Grup
1. Jornades 1 i 2
St Martí-CD Montcada 1-2
CD Montcada-AE Casp 5-4

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí.  PB Fase
Prèvia. Nivell C. G 6. Jornada 1
Montcada-Ronçana 44-14
Equip Partits Pt.
1 Montcada 1 2
2 Ronçana 1 1
3 E. Pia Granollers 0 0
4 La Garriga 0 0

Mini masculí A. PB Prèvia. Nivell
B. G 10. Jornada 1
Montcada-Mollet 30-0
Equip Partits Pt.
1 Montcada 1 2
2 La Garriga 1 2
3 S. Feliu Codines 1 2
4 Elvira Cuyás 1 1
5 Caldes 1 1

Mini masculí B. PB Prèvia. Nivell
C. G 7. Jornada 1
Montcada-Canovelles 12-43
Equip Partits Pt.
1 Lliçà Vall 1 2
2 Sant Gervasi 1 2
3 Canovelles 1 2
4 Montcada 1 1

Preinfantil femení. PB Prèvia.
Nivell B. G 4. Jornada 1
CEB St Jordi-Montcada 54-44
Equip Partits Pt.
1 CB Roda 1 2
2 CEB Sant Jordi 1 2
3 Montcada 1 1
4 CB Tona 1 1

Preinfanti l  masculí A. PB
Prèvia. Nivell B. G 8. Jornada 1
Montcada-St. Jordi 48-25
Equip Partits Pt.
1 Montcada 1 2
2 St. Pere Sirena 1 2
3 Parets 1 2
7 Tabor 1 1
5 CEB CS Joan 1 1

Preinfantil masculí B. PB Prèvia.
Nivell B. G 5. Jornada 1
Montcada-CN Sabadell 43-38
Equip Partits Pt.
1 Sant Quirze 1 2
2 Montcada 1 2
3 CN Sabadell 1 1
4 CB Mollet 1 1

Infanti l  masculí.  PB Prèvia.
Nivell B. G 12. Jornada 1
V. Neus-Montcada 40-59
Equip Partits Pt.
1 CB Sant Gabriel 1 2
2 Montcada 1 2
3 CEB Sant Jordi 1 2
4 Santa Perpètua 1 1

Cadet masculí . CC no sènior.
Pref. G3.Fase Prèvia. Jor.3 i 4
Montcada-Minguella71-84
Ferrer Vic-Montcada 101-71
Equip Partits Pt.
1 Unió Gironina 4 8
2 L’Hospitalet 4 7
3 JAC Sants 4 7
8 Montcada 4 4

Júnior masc. A. CC no sènior. Pref.
A.G4.Fase Prèvia. Jor.3 i 4

Sese-Montcada 84-64
Montcada-St Fruitós 81-74
Equip Partits Pt.
1 SESE 4 8
2 AE Collblanc 4 6
3 Montcada 4 6
4 AD Torreforta 4 5

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup B. Jornades 3 i 4
Torreforta-Montcada 80-75
Montcada-U.Gironina 75-67
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 4 7
2 CB Sant Josep 4 7
3 L’Hospitalet 4 7
11 Montcada 4 6

Júnior masculí C. Territorial
BCN. Nivell A. Grup 4. Jorn. 3 i 4
Montcada d.
Barberà-Montcada 81-50
Equip Partits Pt.
1 Maristes Ademar 4 7
2 CB CIC 4 7
3 Sant Gervasi 4 7
15 Montcada 3 3

CB ELVIRA CUYAS

Premini Mixt. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 7. Jornada 1
Elvira Cuyas-Llinars s.r.
Equip Partits Pt.
1 CB Parets 1 2
2 CB Sant Josep 1 1
3 Sant Gervasi 0 0
5 Elvira Cuyas 0 0

Mini masculí. PB Prèvia. Nivell

B. G 10. Jornada 1
E. Cuyas-S.F.Codines 31-61
(Vegeu classif icació CB
Montcada)

Cadet Femení. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 5. Jornada 1
Elvira Cuyas-E Carme 30-43
Equip Partits Pt.
1 Baricentro B. 1 2
2 Escola Carme 1 2
3 CB Parets 1 2
5 Elvira Cuyas 1 1

Cadet masculí.  PB Prèvia.
Nivell B. G 8. Jornada 1
St Coloma-Elvira Cuyàs 65-78
Equip Partits Pt.
1 CB Caldes 1 2
2 Elvira Cuyàs 1 2
3 Verge Neus 1 2
4 AD Ronda 1 1

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G2. Jornades 3 i 4
Manlleu-Elvira Cuyas 57-42
E. Cuyas-Campdevanol 53-75
Equip Partits Pt.
1 CB Caldes 3 6
2 AE Sant Andreu 3 6
3 CB Manlleu 4 6
13 Elvira Cuyas 3 3

CEB CANT SANT JOAN

Preinfanti l masculí. PB Fase
Prèvia. Nivell B. G8. Jorn. 1
Can St Joan-La Sirena 31-54
(Vegeu classif icació CB
Montcada)

Infanti l  masculí.  PB Fase
Prèvia. Nivell B. G11. Jorn.1
Can St Joan-M.Ademar 54-43
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 1 2
2 UE Montgat 1 2
3 Can Sant Joan 1 2
4 Maristes Ademar 1 1

Cadet Femení. PB Fase Prèvia.
Nivell B. G 1. Jorn.1
Can St Joan-CNTerrassa21-42
Equip Partits Pt.
1 Escola Carme 1 2
2 CN Terrassa 1 2
3 Maristes Rubí 1 2
5 Can Sant Joan 1 1

Sots 21 masc. Territorial BCN.
Nivell A2. G2. Jornades 3 i 4
Can St Joan-Pineda 63-65
La Salle B.-Can St Joan72-58
Equip Partits Pt.
1 Sant Andreu 4 8
2 Salle Bonanova 4 8
3 Ferrer Vic 4 6
14 Can Sant Joan 3 3

LA SALLE MONTCADA

Infantil femení. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 6. Jorn. 1
St Cugat-La Salle s.r.
Equip Partits Pt.
1 Escola Carme 1 2
2 UE Sant Fost 1 1
3 La Salle 0 0
4 CB Sentmenat 0 0

Infanti l  masculí.  PB Fase

Prèvia. Nivell C. G 5. Jorn. 1
La Salle-Canovelles 47-43
Equip Partits Pt.
1 Sant Gervasi 1 2
2 La Salle 1 2
3 AE Badalonès 1 1
4 Jov. Badalona 1 1

Cadet femení. CC no sènior.
Preferent B. G3. Jorn. 3 i 4
La Salle-F. Olesa 58-54
Ubeda C-La Salle 99-38
Equip Partits Pt.
1 Ubeda Ceset 4 8
2 Sedis Transeu 4 8
3 La Salle 4 7
4 Finques Olesa 4 6

Junior femení. Territorial BCN.
Nivell B. G 2. Jorn. 2 i 3
La Salle d.
L’Hospitalet-La Salle 49-57
Equip Partits Pt.
1 Recover Súria 3 5
2 CB Navas 3 5
3 CB Vilatorrada 3 5
5 La Salle 2 4

FUTBOL

CD MONTCADA

Aleví. Segona Divisió. G 13.
Jornada 1
Montornès N.-Montcada 2-1

Infantil. Segona Divisió. G 22.
Jornada 1

Montcada-Sta. Perpètua 8-0

Cadet. Segona Divisió. G 17.
Jornada 1
Montcada-Montornès N. 4-1

Juvenil. Segona Divisió. G 18.
Jornada 1
Montcada d.

EF CAN SANT JOAN

Aleví. Primera Divisió. Grup 2.
Jornada 2 i 3
EF C St Joan-St Andreu 2-0
Júpiter-EF C St Joan 5-0
Equip Partits Pt.
1 Hospitalet 2 6
2 FC Barcelona 2 6
3 Ferran Martorell 2 6
8 EF C St Joan 2 3

Infantil. Segona Divisió. Grup
22. Jornada 1
Castellar-EF C St Joan s.r.

Cadet. Segona Divisió. Grup 17.
Jornada 1
Molletense-EF C St Joan s.r.

Juvenil. Segona Divisió. Grup
18. Jornada 1
Montornès-EF C St Joan 1-2

de Montcada que van
participar l’any passat a la
lliga del CDEM ho torna-
ran a fer amb un equip de
multiesport. Són l’AE Can
Cuiàs, i el CFS Vitelcom
Montcada- que aportaran

>> FUTBOL. Acord entre clubs

La Federació dificulta
el traspàs de jugadors
Els equips infantil, cadet i
juvenil de l’Escola de Fut-
bol (EF) Can Sant Joan
Blaugrana i del CD Mont-
cada jugaran en el mateix
grup aquesta lliga. Precisa-
ment, les dues entitats fut-
bolístiques volien evitar
aquesta coincidència per
poder intercanviar-se ju-
gadors durant tota la tem-
porada per reforçar-se
mútuament, tal com diu
l’acord de col·laboració
que van signar els dos
clubs el 28 de setembre.
La Federació Catalana de
Futbol permet el traspàs
si els joves no juguen al
mateix grup, però no és
possible si els equips s’en-
fronten entre ells.

Recurs. Abans de sig-
nar el conveni, les dues en-
titats van sol·licitar a la Fe-
deració que els nois no
coincidissin en el mateix
grup. El president de l’EF

Can Sant Joan, José Her-
nández, ha manifestat que
“aquest any estem a la
secció del Vallès i és
més fàcil coincidir que
quan ens han inclòs a
grups d’equips de Bar-
celona”. Els clubs pre-
sentaran una reclamació a
la Federació, però creuen
que serà difícil que es res-
solgui a favor seu. De
moment, els únics juga-
dors que podran moure’s
són els alevins, que ja han
començat amb el traspàs.
Tres jugadors del CD
Montcada, Roger, Fran-
cisco i Jordi Moreno, ju-
garan ara amb l’EF Can
Sant Joan. El coordinador
de la base de l’entitat verd-
i-blanca, Juan Pino, ha ex-
plicat que “la intenció és
fer tots els esforços per-
què aquest equip, l’únic
que juga a primera Divi-
sió, mantingui la cate-
goria”. SD

en 2 minuts...
Derbis a futbol sala i bàsquet�

� Arrenca la lliga d’handbol
Els tres equips de base federats del CH La Salle Mont-
cada començaran la temporada el 17 d’octubre. El
cadet femení jugarà a casa davant el CE-Molins Sant
Llorenç, el cadet masculí ho farà, també a casa, con-
tra el SA Súria-Spai Recover i el juvenil arrencarà la
temporada a casa del CE Les Franqueses. SD

Els jugadors del cadet B del Vitelcom i del CD
Montcada cadet s’enfrontaran en les jornades 13 i
26 de la lliga, el 9 de gener i el 24 d’abril respec-
tivament. Aquestes dates coincideixen amb l’últim
partit de cada volta. L’esport que presenta més der-
bis és el bàsquet. En la fase prèvia, els equips mini
masculí del CB Elvira Cuyàs i el CB Montcada es
veuran les cares a les jornades 5 i 10, el 6 de novem-
bre i el 18 de desembre. El preinfantil masculí A
del CB Montcada i l’equip d’aquesta categoria del
CEB Can Sant Joan s’enfrontaran en les jornades 3
i 8, el 23 d’octubre i el 27 de novembre. SD

un equip el primer trimes-
tre, que es fa futbol sala- i
el CB Montcada i el CB
Elvira Cuyàs, que partici-
paran a la lliga de multies-
port de bàsquet, al tercer
trimestre.

SILVIA DÍAZ

Fil directe amb els pares
Els tres nous coordinadors- d’esquerra a dreta, M.
Carmen Gutiérrez, Aleix Monclús i Elisabeth Rivera-
seran el contacte diari dels pares amb l’activitat dels
infants i el fil conductor amb el CDEM. La seva funció
serà vetllar pel bon funcionament de cada centre i
promoure l’esport dins l’escola. SD
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El millor equip en 4 anys
L’entrenador, Beni López, ha dit que “en els 4 anys que
porto, aquest és el millor equip que he format, tant
a nivell tècnic com humà”. Les cadets han començat
amb bon peu el segon any al Campionat de Catalunya.

actualitatdels clubs
LA SALLE MONTCADA I CEB CAN SANT JOAN BÀSQUET> Presentació dels equips

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

La Salle i el CEB Can Sant Joan
reforcen els seus equips

CANT ST. JOAN. INFANTIL MASCULÍ > CANT ST. JOAN. CADET FEMENÍ >

Cares conegudes
La majoria dels jugadors i l’entrenador són els mateixos
de l’any passat. El tècnic, Jordi Jiménez, s’ha fixat que els
joves “continuïn millorant el seu nivell de joc, com
ja vam fer la temporada passada”.

SOTS-21 MASCULÍ>

Una categoria més difícil
L’entrenador, Carlos de Paula, creu que les seves jugado-
res “són bones, els falta una mica de rimte, però
podrem assolir bones posicions”. De Paula considera
que el canvi de categoria infantil a cadet serà fort.

Els 4 equips del CEB Can
Sant Joan han començat la
nova temporada amb il·lu-
sió. El president, Jordi
Álvarez, destaca que «els
objectius continuen
sent que els joves apren-
guin a jugar a bàsquet i
s’ho passin bé». Aquesta

CANT ST. JOAN. PREINFANTIL MASCULÍ >

El primer any al bàsquet federat
Els més joves del club provenen de la lliga escolar. La
seva entrenadora, Irene López, s’ha proposat que “els
jugadors coneguin un bàsquet més tècnic, el de la
competició federada”.

Consolidació de l’equip
Els jugadors repeteixen al nivell A de categoria Territo-
rial i esperen superar els problemes de lesions de
l’anterior temporada. L’entrenador continua sent un
veterà de l’entitat, Jordi “Mane”.

El Can Sant Joan incorpora un preinfantil i La Salle gestiona un cadet amb el CB Montcada

FOTOS: SILVIA DÍAZ

silvia díaz
can sant joan/mas rampinyo

LA SALLE. INFANTIL FEMENÍ> LA SALLE. INFANTIL MASCULÍ >

Primera temporada completa
La majoria de jugadores van començar la competició
federada a la segona fase de la temporada passada.
L’entrenadora, Sheila García, vol que les noies “juguin

a la mateixa vegada que s’ho passen bé”.

LA SALLE. CADET FEMENÍ >

Cap a les primeres posicions
Sílvia Villaespinós, entrenadora dels jugadors més joves,
s’ha fixat com a objectiu que “aprenguin i si podem
quedar a les primeres posicions, millor. Ho podrem
aconseguir si juguem com ho estem fent”.

LA SALLE. CADET MASCULÍ > LA SALLE. JÚNIOR FEMENÍ >

L’objectiu més difícil
Jordi Systrachs entrena el conjunt gestionat per La Salle
i el Montcada. La seva intenció és «mantenir la
categoria, un objectiu complicat perquè els jugadors
han passat de nivell B a un altre molt més fort».

Primer any a la nova categoria
La Salle aposta fort pels equips femenins. Les jugadores
júniors han pujat de categoria i aquesta temporada
disputaran les Territorials. La majoria de noies ja formaven
part del club l’any passat.

temporada, el Can Sant
Joan té un equip més, el
preinfantil masculí. Aquests
joves provenen de la lliga
escolar i l’any passat
estaven al CEIP El Viver.
El club manté encara un
equip de noies, que ja han
passat a categoria cadet,
un infantil masculí i el sots-
21 masculí, format per

jugadors que porten temps
al club i que l’any que ve
seran sèniors.

5 equips a La Salle
Al CB La Salle Montcada
predominen els equips fe-
menins, en té 3. El cadet
torna a disputar el Cam-
pionat de Catalunya en
categoria preferent B. Les

júniors estan en aquesta ca-
tegoria per primer any i el
club també té un infantil
femení. Pel que fa als con-
junts masculins, La Salle té
un infantil i un equip cadet,
cogestionat pel CB Mont-
cada. Els dos clubs han
arribat a un acord per  tal
que aquest conjunt porti
nom de les dues entitats.

El CD Montcada pre-
sentarà el 16 d’octubre, a
partir de les 18 hores, els
equips que formen part de
la seva escola. Aquesta tem-
porada, l’entitat verd-i-
blanca comptarà amb un
equip a cada categoria- des
de benjamí fins a juvenil-,
a excepció dels més petits,
els prebenjamins, que en
tindran dos. Els equips fe-
derats han començat ja la
competeció i els més petits

PRESENTACIONS. FUTBOL I BÀSQUET >

CD Montcada i CB Montcada

ho faran el 23 d’octubre.
Per la seva banda, el CB
Montcada farà la  presen-
tació oficial el 24 d’octubre,
a la mitja part del partit de
lliga del primera equip. El
CB Montcada és aquesta
temporada l’entitat mont-
cadenca que disposa de
més equips de base. El
club ha format 11 conjunts
federats i dos grups a l’es-
cola, que jugaran la lliga
del CDEM. SD


