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Carles Cera,
campió vallesà

als 5.000
metres pista

>> ATLETISME

El montcadenc Carles Cera, de
la Joventut Atlètica Montcada,
s’ha proclamat campió del Va-
llès a la prova dels 5.000 metres
llisos en pista. L’atleta, que va fer
un temps de 16 minuts i 7 se-
gons, s’ha mostrat satisfet amb
el triomf  perquè confirma el
bon inici de temporada després
del parèntesi d’un any per motius
professionals. “Estic content
perquè he començat a entre-
nar fort i, per ara, estic obte-
nint bons resultats”, ha indicat
Cera, qui ja ha guanyat diverses
curses recentment. El corredor,
de 21 anys, té previst fer la tem-
porada de crossos, que comen-
çarà a mitjan novembre.  El seu
objectiu és fer un bon paper al
Campionat de Catalunya per
poder obtenir la classificació per
al torneig estatal. En el mateix
torneig, Ildefonso Teruel va que-
dar novè als 10.000 metres llisos
amb un temps de 37 minuts i
58 segons, mentre que Josep
Gil va ser quart als 3.000 metres
obstacles amb un registre de 10
minuts i 39 segons. D’altra ban-
da, diversos atletes de la JAM
van participar el 17 d’octubre a
la cursa del CN Sabadell, de 10
quilòmetres. El millor local va
ser Emilio Rodríguez.
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CAMPIONAT DEL MÓN DE KARATE

El Club Shi-kan guanya dues
medalles d’or i una de plata

 >> La delegació local del Shi-kan i el regidor d’Esports es van fer la foto de família una vegada acabat el torneig

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Club Shi-kan Montcada ha
aconseguit, i per partida doble,
un dels èxits esportius més pres-
tigiosos: pujar al més alt del podi
a un campionat del món. Dos
karateques montcadencs –els
júniors Marc Rodríguez i Marta
García– han guanyat la medalla
d’or en kata al Mundial júnior i
infantil que es va disputar entre
el 22 i el 24 d’octubre a la ciutat
alemanya de Darmstadt. Per la
seva banda, la cadet Judith Oli-
va va obtenir el guardó d’argent
en kata en un torneig en què van
participar 1.600 esportistes de 45
països diferents. Respecte la res-
ta de participants locals, el júnior
José Castillo va obtenir un meri-
tori cinquè lloc en combat i els
cadets Carlos Martínez i David
Bermejo van acabar quarts en
katas.  Els també cadets Joël
Pérez i Raúl Ayala van caure
eliminats a la primera ronda en
combat.

Valoracions. El Club Shi-
kan, l’equip estatal que va acon-
seguir més guardons, s’ha mos-
trat satisfet amb els resultats ob-
tinguts. “És un somni, parti-
cipes amb molta il·lusió, però
mai imagines que pots gua-
nyar tres medalles”, ha indicat
l’entrenador, Miguel Franco, qui
ha destacat el gran esforç dels
esportistes per preparar el Mun-
dial. En aquest sentit s’ha ma-
nifestat el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), qui va acom-
panyar la delegació montca-
denca juntament amb el presi-
dent de la Federació Catalana,
Josep Bosch. L’edil ha lloat el
club montcadenc “perquè ha
demostrat tenir un gran
nivell, ha deixat el nom de  >> L’atleta Carles Cera

JORDI FLORES
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Montcada molt alt”. El Cam-
pionat del Món ha inaugurat la
temporada 2004-05, que es pre-
senta amb un calendari força
intens. El Shi-Kan participarà a
l’Open Internacional de València,
al Campionat de Catalunya i al
d’Espanya. En categoria sènior,
el principal objectiu de l’entitat
és prendre part al Mundial, que
es farà a Brasil al juny de l’any
vinent. “També podem fer un
paper molt digne”, ha indicat
el director del Shi-Kan, José Ro-
dríguez.
L’Ajuntament va organitzar el
passat 26 d’octubre una recepció
oficial a la delegació local, en un
acte que va tenir lloc a la Casa
de la Vila. L’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), i el regidor
d’Esports van lliurar diversos
obsequis als karateques montca-
dencs en reconeixement als èxits
aconseguits al Mundial.

MONTCADA ANUNCIA LA CANDIDATURA

mundial sènior 2007

El regidor d’Esports, Juan Pa-
rra (PSC), va anunciar durant
l’acte d’homenatge als karate-
ques locals que Montcada i
Reixac presentarà la seva can-
didatura per organitzar al 2007
el Mundial sènior de karate.
“El meu viatge a Alemanya
tenia una doble intenció:
donar suport als esportistes
i conèixer el desenvolupa-
ment d’un esdeveniment
així”, va indicar l’edil. L’alcal-
de de Montcada, César Arriza-
balaga (PSC), va comentar que
l’Ajuntament dóna suport a
aquestes iniciatives “que
aporten una imatge positi-
va del municipi”. Una altra de
les candidatures que opta a
l’organització és València. La

SÍLVIA ALQUÉZAR

Federació Espanyola ha rebut
la confirmació de la Federació
Internacional que el Mundial de
2007 es farà en una ciutat de
l’estat espanyol. En els pro-
pers mesos, la Federació farà
públic quina serà la seu. SA

 >> Acte d’homenatge

Els júniors Marc Rodríguez i Marta García es proclamen campions i la cadet Judith Oliva
sotscampiona
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El Valentine supera dues derrotes
amb una victòria contundent

>> BÀSQUET. Lliga EBA

El Valentine masculí es va im-
posar amb claredat a la darrera
jornada davant el Sant Pere de
Terrassa, un rival novell a la
Lliga EBA, per 110-88. El matx
va servir perquè el Montcada es
retrobés amb el triomf després
de dues derrotes consecutives
amb el Barça B a casa per  74-
95 i a la pista del Navàs, el líder
del Grup C, per només un punt
de diferència (79-78).

Bon joc. El Valentine va jugar
al Bages el millor matx de la tem-
porada, però al final va caure
derrotat tot i tenir un avantatge
de tres punts a manca de 50
segons. “Vam tenir mala sort
als darrers instants”, ha
manifestat el tècnic, César Saura.
Respecte a la victòria contra el
Sant Pere, l’entrenador li ha
donat força importància, tot i
ser un rival assequible. “Hem
tornat a guanyar després de
dues ensopegades”, ha indicat
l’entrenador, qui ha destacat la
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 >> El pivot Jordi Pons va fer 28 punts contra el Sant Pere de Terrassa

SÍLVIA ALQUÉZAR

intensitat de la plantilla malgrat
guanyar per un ampli avantatge
durant molts minuts.
Els jugadors que van tenir un
paper rellevant en l’obtenció de
la victòria contra el Sant Pere
van ser els homes interiors. El
capità, Jordi Pons, va fer 28
punts, mentre que el jove pivot
Albert Griso en va aconseguir
12 i va agafar 11 rebots. Un altre
dels jugadors alts, Rafa Carrera,
no va poder disputar els darrers
dos partits a causa d’un esquinç
de turmell. Segons els metges,
Carrera podria reaparèixer al
pròxim matx a casa el 31 d’oc-
tubre contra el Mollerussa, el fi-
lial del Plus Pujol Lleida. “És un
rival complicat perquè té
homes alts i de qualitat”, ha
dit Saura, qui afirma que si el
Valentine segueix exhibint el bon
joc d’ara a final de temporada
estarà dalt de la classificació.
Després de sis jornades, el Va-
lentine masculí ocupa la quarta
posició del Grup C amb quatre
victòries i dues derrotes. El lí-
der és el Navàs que, amb 12

El Vitel guanya el Lanzarote i ja és
líder empatat a punts amb el Barça
L’equip que entrena el brasiler Marcello Magalhaes continua imbatut amb cinc victòries i un empat

 >> Els jugadors del Vitel celebren el segon gol de Raúl Serrano, amb la Penya Rebanaos als fons

LLUÍS MALDONADO

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

lluís maldonado
pla d’en coll

“No podem
baixar la guàrdia”

>> ENTREVISTA

RAFA JIMÉNEZ

El Vitelcom Montcada de
futbol sala va sumar contra el
Lanzarote la cinquena victòria
de la temporada per 4 gols a 1,
que el situa provisionalment
empatat a 16 punts amb el FC
Barcelona al capdavant de la
classificació del grup B de la
Divisió de Plata. Els mont-
cadencs, però, tenen un partit
menys. Si guanyen el proper
compromís contra el Bilbo, el
conjunt que dirigeix el tècnic
brasiler Marcello Magalhaes es
podria col·locar líder en solitari,
ja que l’equip basc té jornada de
descans.
Amb un inici de partit explosiu,
el Vitel va marcar aviat gràcies a
un gol d’Adilio per tot l’escaire
després d’una bona jugada per-
sonal. Els montcadencs van se-
guir atacant, però el Lanzarote,
en un contracop, va igualar el
marcador amb un gol de penal
de Juani. Abans de la represa,
Ginés –que va ser reconegut al
principi del partit per la seva
recent paternitat–, va aturar una
falta sense porter i José Rodrí-
guez va ser expulsat amb doble
targeta groga. Als quatre minuts
de la segona part, Jefferson va
estavellar una pilota al pal. Al

minut 7, Raúl Serrano va apro-
fitar un doble penal per posar al
Vitel novament per davant en el
marcador. I un minut més tard,
el mateix Raúl Serrano va fer una
gran jugada personal amb un gol
de bandera que va suposar el 3-
1. Ja a l’últim minut, Héctor va
fer el definitiu 4-1 de doble pe-
nal. Al final del partit, el tècnic
Marcello Magalhaes va destacar

la gran quantitat d’ocasions que
va crear el Vitel, tot i que va tor-
nar a lamentar “la manca d’en-
cert de cara a gol”.  Per al
golejador del partit, Raúl Serra-
no, l’important és “el treball
d’equip”. El davanter montca-
denc creu que la categoria està
molt igualada: “Qualsevol
equip et pot guanyar i no
podem baixar la guàrdia”.

-L’equip ha aconseguit
una victòria difícil contra
el Lanzarote.
El factor desequilibrant ha
estat la manca d’encert de cara
a porteria.
-Costa ficar gols?
La gent s’equivoca, no som
un equip golejador, sinó de
possessió de pilota i defensa
intensa que patim quan no
definim de cara a porteria.
-El grup és igualat i l’ac-
titud de l’equip molt bona.
És bàsic. Hi ha molta inten-
sitat. L’important és com
s’acaba el partit. Hem d’acon-
seguir definir el 50% de les
ocasions de gol.
-Una victòria a Bilbao us
col·locaria més líders?
El Barça, que és l’equip
gal·làctic, descansa. Hem de
guanyar i continuar amb la
ratxa de victòries. No po-
dem baixar la guàrdia. LM

 >>El tècnic brasiler

Valuós punt a Andorra. En
la jornada anterior, els mont-
cadencs van sumar un impor-
tant punt a Andorra, després de
l’empat a 1 gol, obra de José
Rodríguez, en els darrers minuts
del partit. El Vitel es va poder
endur la victòria contra un rival
que va jugar a tancar-se al
darrere en el seu propi camp i
esperar al contracop.

Marcello Magalhaes, tècnic

punts, encara està imbatut. A la
pròxima jornada, rebrà la visita
del Prat, el segon amb 11 punts.

Valentine femení. Un altre
conjunt que també lluita per ju-
gar la fase d’ascens és el Valentine
femení. El conjunt de Lorenzo
Ortiz no va disputar el partit de
l’última jornada perquè el rival,
el Premià, va sol·licitar l’ajor-
nament. Aquesta és la segona
vegada que el Montcada viu la
suspensió d’un matx des que va
començar la competició. L’ante-
rior cop, el Valentine va ser qui
va demanar jugar el partit en una
altra data perquè no disposava
de les jugadores suficients per
motius mèdics. L’últim matx
que va disputar el Valentine va
ser el 17 d’octubre a la pista co-
berta contra el Roser, un rival
directe en la lluita per l’ascens,
qui va vèncer per un contundent
91-69. La plantilla reconeix que
l’inici de temporada està sent
força estrany, un fet que no els
permet acabar d’agafar el ritme
de competició.
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 >> Ricki Vega va tornar a marcar l’únic gol del Montcada a Mollet

El Montcada encaixa la primera
derrota a casa contra el Cassà

>> FUTBOL.  Grup Primer de Preferent

El CD Montcada viu una petita
crisi de resultats, després que
dels últims 9 punts només n’hagi
pogut sumar 2. A la darrera jor-
nada, el 24 d’octubre, els homes
de Toni Carrillo van encaixar la
primera derrota a casa contra el
Cassà de la Selva, un rival directe
en la lluita per l’ascens a Prime-
ra, per 0-1. El Montcada va dis-
posar al primer temps d’un pa-
rell d’ocasions clares que no va
materialitzar. Per contra, el Cassà
va aprofitar a principi de la re-
presa una jugada aïllada per mar-
car l’únic gol del partit i endur-
se els tres punts en joc. El
Montcada és setè del Grup Pri-
mer de Preferent amb 11 punts.

Manca de sort. Directiva i
plantilla es mostren satisfets del
joc exhibit per l’equip, però la-
menten la falta de punteria de
cara a gol. “Obtenim poc pre-
mi pel treball que fem”, afir-
ma l’entrenador, qui no consi-
dera justos ni la derrota contra
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Bon inici de La Salle femení
amb dos triomfs en dos partits

>> HANDBOL. Primera Catalana

La Salle femení ha debutat a
Primera Catalana de la millor
manera possible. L’equip de Jo-
sé Antonio Quirós ha guanyat
els dos primers partits de lliga
exhibint un bon joc. El conjunt
local es va imposar el 17 d’octu-
bre al Gavà, un dels favorits de
la categoria per pujar, per 23-
21. A la darrera jornada, les
montcadenques van treure una
victòria important a la pista de
l’Ascó per 22-28. Els triomfs
suposen la confirmació d’una
bona ratxa de resultats i jocs que
ja es va iniciar la temporada an-
terior, a Segona Catalana. El
tècnic ha manifestat que es troba
molt content per les dues victò-
ries “perquè hem obtingut
resultats positius malgrat les
absències de jugadores im-
portants com Rosa i Azu”.

La plantilla. La Salle ha con-
feccionat un equip molt equi-
librat, amb dues jugadores per
cada posició. L’objectiu del club
és acabar entre els cinc primers
classificats de Primera Catalana.
Els favorits de la categoria són
el Molins de Rei –el pròxim ri-
val de La Salle el 31 d’octubre a
casa– el Castelldefels i el Gavà.
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El Sant Joan
perd la

imbatibilitat al
Grup Novè

>> FUTBOL. 2a Regional
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 >> La Salle femení va plantar cara davant del Gavà, un dels favorits a pujar

El Sant Joan Atlètic va perdre
el primer partit de lliga el 17
d’octubre al camp municipal de
Font Freda contra el Martorelles
per 0-2. Els montcadencs van
fer un mal partit davant un rival
molt ben posicionat al camp.
“Era previsible perdre la im-
batabilitat, però no així i a
casa”, va dir el tècnic, Rafa
González, qui considera que la
derrota no desllueix el bon inici
de lliga amb cinc victòries, una
derrota i un empat en set jorna-
des. El Sant Joan ocupa el quart
lloc del Grup Novè amb 16
punts. El conjunt local va oblidar
la primera derrota amb una vic-
tòria èpica a l’últim partit al
camp de la Torreta per 2-3. El
Sant Joan va jugar amb nou ho-
mes a la segona part per les ex-
pulsions d’Avilés i Jiménez, el
porter Jonathan va aturar un pe-
nal amb empat a dos en el mar-
cador i Rubén, autor dels tres
gols locals, va marcar el gol del
triomf al minut 89.

el Cassà ni l’empat a un gol el
dia 17 al camp del Mollet: “Me-
reixíem més, però novament

ens va mancar sort”. Malgrat
la poca efectivitat ofensiva, el
tècnic no es mostra preocupat

perquè confia que el bon joc de
l’equip es tradueixi aviat en bons
resultats, una opinió comparti-
da per la directiva. “Tenim ple-
na confiança en l’entrenador
i els jugadors. Segur que al
final estem a dalt”, ha dit el
vicepresident del Montcada,
Gonzalo Frasnedo. L’última in-
corporació al Montcada va arri-
bar a mitjan d’octubre. Es tracta
del davanter Santi, prové del
Guíxols de Primera Catalana, té
26 anys i és un jugador ràpid
amb experiència. El Montcada
visitarà el  31 d’octubre Vilassar.

La plantilla és conscient de la
superioritat d’aquests conjunts,
però no descarten poder aspi-
rar a un lloc de la fase d’ascens.
Per la seva banda, La Salle mas-
culí està fent un inici de tempo-
rada ben diferent al del conjunt
femení. En quatre jornades, els
homes de Jaume Puig han en-
caixat dues derrotes, n’han gua-
nyat un i un altre es va ajornar.
La primera victòria va arribar
el passat 16 d’octubre a casa
contra el Sabadell, a qui van su-

perar per 26-22. A l’últim matx,
La Salle va perdre a la pista del
Santpedor per 28-25. Un dels
principals problemes de l’equip
són les lesions, que han deixat la
plantilla molt mermada en l’inici
de la lliga. Malgrat això, l’entre-
nador considera que les baixes
no són excusa per jugar una
mica millor. “L’equip ha de ser
fort psicològicament per su-
perar la situació i arribar al
nivell de joc de la temporada
anterior”, ha dit el tècnic.

LA SALLE ESTRENA UNA NOVA
WEB QUE S’ACTUALITZA DIA A DIA

l’apunt tecnològic

Les darreres notícies relacio-
nades amb el club, les cròni-
ques dels partits de tots els
equips jornada a jornada amb
una selecció fotogràfica són
algunes de les novetats de la
nova pàgina web del Club Hand-
bol La Salle Montcada, que es-
trena  disseny i utilitats. La nova
pàgina representa un salt quan-
titatiu i qualitatiu respecte l’an-
terior, i ha estat dissenyada i
desenvolupada íntegrament per
jugadors del club, i que està
actualitzada per ells mateixos i
altres membres de la junta. A la
secció “Notícies del club” es
publiquen les últimes informa-
cions d’interès de totes les cate-
gories del club, complemen-
tades amb fotografies i les crò-
niques del partit.

Interactivitat. Aquest any
el club ha posat en marxa un
servei de butlletí de notícies set-
manal per a tots els socis del

club i mitjans de comunicació.
L’objectiu és informar el soci
de les notícies i dels últims re-
sultats directament a la seva
bústia electrònica.
La nova pàgina inclou una sec-
ció d’enquestes, on mensual-
ment el club publica un tema
d’interès per als usuaris de la
web.  També continuen altres
seccions habituals com la his-
tòria, el fòrum del club o els
enllaços. A més a més, els
usuaris poden enviar fotos de
temàtica relacionada amb
l’handbol La Salle, com imat-
ges d’aficionats, de grups i de
celebracions.
El soci trobarà una àrea pri-
vada amb un accés que conté
tota la informació interna de l’en-
titat, com ara totes les actes de
reunió realitzades en les juntes
del club d’handbol durant la pre-
sent temporada. LM

   www.chlasallemontcada.com

 >> La web l’han dissenyada i desenvolupada jugadors de l’entitat

LLUÍS MALDONADO

�

nou acord

El CD Montcada i el Sant Joan
han arribat a un nou acord per-
què les aficions puguin veure
els partits d’ambdós clubs. A
banda dels carnets d’associats
de cada entitat, els socis del
Montcada hauran de pagar una
quota per temporada de 10
euros al Sant Joan i els del Sant
Joan hauran d’abonar 15 euros
al Montcada. A cada carnet hi
haurà el segell dels dos clubs.
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El CC Montcada Saunier Duval
acaba segon del rànquing català

>> CICLISME.  Balanç de la temporada

El Club Ciclista Montcada Sau-
nier Duval ha finalitzat la tem-
porada 2004 amb un balanç po-
sitiu: ha quedat segon del ràn-
quing català i ha pujat a Segona
Divisió Nacional. “Estem con-
tents perquè s’ha fet una bo-
na campanya malgrat tenir
un pressupost molt ajustat”,
ha indicat el president de l’en-
titat, Joan Navarra.

Els èxits. Per equips, el CC
Montcada ha guanyat quatre
proves i ha quedat segon una
dotzena de vegades. En la cate-
goria sub-23, el club local ha
estat el millor de Catalunya. A
nivell individual, Oriol Llesuy ha
obtingut el primer lloc del ràn-
quing sub-23, a més de ser el
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El club ha aconseguit l’ascens a la Segona Divisió Nacional

en 2 minuts...

�Nova temporada d’esquí
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, presentarà el
pròxim 17 de novembre la nova temporada d’esquí, en un acte
a la Casa de la Vila (20h) que també inclourà la inauguració
d’una exposició amb material gràfic sobre els últims 10 anys de
les temporades de neu de l’entitat.  SA

�Celebració del CEAV
L’Auditori va acollir el passat 22 d’octubre el passi de dos films
–La cova urbana de Tarragona i La sima de la higuera– amb motiu
del 25è aniversari de la Federació Catalana d’Espeleologia. L’acte
va ser organitzat pel Centre d’Espeleologia Alpí Vallesà, amb
seu a Can Sant Joan.  SA

millor corredor en les grans clàs-
siques.  Altres ciclistes que han
fet una bona temporada són
Sergi Casanovas, Ibon Zugasti i
Oriol Colomé, que es va pro-
clamar campió de Catalunya de
marató en bicicleta de munta-
nya. A nivell de selecció catala-
na, la Federació va escollir vuit
corredors montcadencs. Preci-
sament Sergi Casanovas va ser
el primer català classificat al
Campionat d’Espanya, en que-
dar a la novena posició. “En-
guany, s’ha posat el llistó
molt alt. L’únic club que ens
ha superat és el Barça, amb
un pressupost molt elevat”,
ha comentat el director tècnic,
Josep Maria Tàpies, qui ha co-
mençat a planificar ja la pròxima
temporada. “Volem fer dos
equips: elit i sub-21 –corre-

dors amateurs de primer any–
per tenir  ciclistes al planter”,
ha avançat Tàpies. Un altre dels
canvis significatius del CC
Montcada serà la nova equipació
que, després de vuit anys amb
blanc i blau, passarà a vestir de
groc, el mateix color que el con-
junt professional del Saunier
Duval Prodir. Una de les joves
promeses locals, Oriol Llesuy,
marxarà a Cantàbria per formar
part de l’equip professional. El
precedent va ser Alberto Losa-
da, que ja porta un any amb el
primer conjunt. En el capítol
econòmic, la directiva del CC
Montcada ha iniciat contactes
per trobar espònsors. El presi-
dent ha lamentat la manca de su-
port de les empreses locals.
“Només ens ajuda Autos La
Ferreria, la resta són de fora”.

Segon del rànquing català

Ascens a 2a Divisió Nacional

Primers a 4 proves

Segons a 12 curses

Millor club català en categoria sub-23

�

�

�

�

�

Oriol Llessuy
Millor català sub-23 i Grans Clàssiques

Oriol Colomé
Campió de Catalunya de marató de BTT

Sergi Casanovas
Nové i millor català al Campionat d’Espanya

8 corredors a la selecció catalana

�

�

�

�

�Dues medalles d’or en kick-boxing
El montcadenc Miguel Ángel Carballo, del Gimnàs Doil-Lee, va
guanyar la medalla d’or a la categoria de pesos pesats al Trofeu
Ciutat de Barcelona de kick-boxing, disputat a Sant Andreu el
passat 17 d’octubre. Jordi Vinyals, un altre lluitador local a la mateixa
categoria, no va aconseguir guardó, tot i que va fer un bon paper.
D’altra banda, Javi Puentes va obtenir el primer lloc a la prova de
pes mosca. A la foto, Carballo a l’esquerra i Viñals, a la dreta.SA

DOIL-LEE

JORDI PRIOR
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mésen 2 minuts VITEL B. FUTBOL SALA> Primera A
Derrota per la mínima a Centelles
El Vitel B no va tenir sort en el seu desplaçament a
Centelles, on va perdre per un gol de diferència (6-5).
Els homes de Javier Ruiz es troben a l’onzena posició
de la classificació del Grup Sisè de Primera Nacional A
amb cinc punts en sis jornades. Al darrer partit a casa,
els montcadencs van vèncer el Montision per 7-4. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana

Polèmica arbitral contra el Terrassa B
El sènior femení A del CB Elvira Cuyàs –a la foto– va
encaixar la primera derrota a la lliga de Tercera Catala-
na el passat 16 d’octubre a casa contra el Terrassa B,
amb qui va perdre per 39-52. L’equip local, dirigit per
Sergio Leiva, ha criticat l’actuació arbitral perquè con-
sidera que va desequilibrar el matx i va afavorir els
interessos visitants. L’Elvira A es va refer del maltrangol
a la jornada següent amb una victòria contundent davant
de l’Escola Carme per 50-37. Les montadenques són
segones amb 9 punts en cinc jornades. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

L’equip exhibeix ja la millor imatge
Després de dos mesos de treball, el sènior B del CB
Montcada ha ofert la seva millor imatge. Va ser al partit
de l’última jornada de lliga de Segona Catalana. Els
montcadencs, entrenats per Joan Rubio, van superar
amb rotunditat el Sant Quirze A per 104-75. La victòria
és important tot i que, per a l’entrenador, el fet més
destacable és el bon joc que va oferir la plantilla. “Ens
va sortir el partit rodó. Ens vam trobar com a
equip”, ha indicat Rubio, qui s’ha mostrat molt il·lusionat
de cara a aconseguir l’ascens de categoria. Després de
sis jornades, el sènior B ocupa la tercera posició del
Grup Tercer amb 11 punts. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials

AE CAN CUYÀS. FUTBOL SALA> Segona A

El tècnic, operat d’urgència
L’Associació Esportiva Can Cuyàs no va poder disputar
el partit a la pista del CEADM, previst el 23 d’octubre,
a causa de la baixa del seu entrenador, Alfonso Anés,
que va ser intervingut quirúrgicament la mateixa setmana.
El matx es jugarà en una altra data encara a determinar
per ambdós clubs. A l’anterior jornada, l’AE Can Cuyàs
es va imposar al Can Prat de Lliçà per 6 gols a 5. Segons
fonts del club, l’entrenador evoluciona favorablement i
aviat tornarà a l’equip. SA

EF CAN SANT JOAN. FUTBOL> Segona
Crida urgent per ampliar la plantilla
L’equip femení de l’Escola de Futbol Can Sant Joan
Blaugrana ha començat la lliga imparable. És líder,
després d’haver guanyat els primers tres partits. A les
últimes dues jornades va vèncer el Masnou per 14-0 i
es va imposar a l’Europa per 5-3. Malgrat el bon inici,
l’equip està preocupat perquè només pot disposar
d’onze jugadores justes. La directiva ha fet una crida
urgent per ampliar la plantilla. Les persones interessades
poden trucar al telèfon 699 146 945 o bé passar pel
camp de Can Sant Joan. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

Dues victòries als dos primers partits
El sènior B masculí del CH La Salle Montcada ha iniciat
la temporada amb dos triomfs en les dues primeres
jornades de lliga de Tercera Catalana. Els homes de
Luis Canalejas es van imposar al primer matx a la pista
de les Franqueses per 22-23, mentre que a la jornada
següent, disputada al pavelló Miquel Poblet, van guanyar
el Barberà per 25-18. Les dues victòries han situat el
conjunt montcadenc al lideratge del Grup B amb 4
punts, empatat amb el Canovelles, l’altre equip imbatut
de la categoria. SA

CH LA SALLE. HANDBOL> 3a Catalana

Primer punt del conjunt B
La Penya Decano B ha sumat el primer punt de la tem-
porada. Va empatar a dos gols al camp del Martinenc
a l’última jornada de lliga del Grup 18 de Tercera Re-
gional. Pel que fa al conjunt de la Penya Decano A –a la
foto, encara no ha aconseguit cap punt al Grup 16 de
la mateixa categoria. A l’últim matx va caure derrotat a
casa contra el Pere Gol per 1-4. La directiva afirma
que s’ha de tenir paciència per acoplar les plantilles, ja
que hi ha molts jugadors nous. Ambdós conjunts es
troben a la part baixa de la classificació dels seus
respectius grups. La Penya Decano A jugarà el pròxim
partit al camp del Sant Martí i el conjunt B rebrà la
visita del Gràcia A. SA

PENYA DECANO. FUTBOL> 3a Regional

CB ELVIRA CUYÀS

LLUÍS MALDONADO

LLUÍS MALDONADO

les classificacions

FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 6 i 7
Andorra-Vitel 1-1
Vitel-Lanzarote 4-1
Equip Pj. Pt.
1 Barça 7 16
2 Vitel A 6 16
3 Castro U. 6 14
4 Andorra 7 11

Primera A. Grup 1
Jornades 5 i 6
Vitel B-Montision 7-4
Olesa-Vitel B 6-5
Equip Pj. Pt.
1 Gràcia 6 18
2 Gasifred 6 15
3 Epic 6 13
11 Vitel B 6 5

Segona A. Grup 3
Jornades 5 i 6
C. Cuiàs-Can Prat 6-5
CEADM-C. Cuiàs a.
Equip Pj. Pt.
1 Canyamars 5 15
2 Aiguafreda 6 13
3 Sta. Coloma 6 12
8 C. Cuiàs 3 6

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 5 i 6
Navàs-Valent. 79-78
Valent.-St. Pere 110-88
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 6 12
2 Prat 6 11

3 Igualada 6 11
4 Valentine 6 10

2a Catalana. Grup 3
Jornades 5 i 6
Ripollet B-Mont.B 89-93
Mont.B-St.Quirze 104-75
Equip Pj. Pt.
1 Cardedeu 6 12
2 Vilafranca 6 11
3 Montcada B 6 11
4 Gramenet 6 10

Ct. Territorial. Grup 4
Jornades 4 i 5
Mataró-Elvira A 42-61
Elvira A-St.Vicenç76-65
Equip Pj. Pt.
1 Palau 5 9
2 Elvira A 5 8
3 Llinars B 4 8
4 St. Vicenç 5 8

Ct. Català B. Grup 1
Jornades 4 i 5
Descansa: Elvira B
Canet B-Elvi B 97-68
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze B 5 9
2 Caldes C 5 9
3 Premià B 5 9
11 Elvira B 4 5

1a Catalana. Grup 1
Jornades 4 i 5
Valent.-Roser 91-69
Premià-Valent. a.
Equip Pj. Pt.
1 Grup Barna 5 10
2 Olot B 5 9
3 Maresme 5 8
14 Valentine 3 5

3a Catalana. Grup 1
Jornades 4 i 5
Elv. A-TRS B 39-52
Elv. A-Escola Car. 50-37
Equip Pj. Pt.
1 Badalonès 5 10
2 Elvira A 5 9
3 Lluïsos B 5 9
4 Viladecans 5 9

Ct. català B. Grup 1
Jornades 4 i 5
Elv. B-Parets A 52-28
Elv. B-St. Ramon 47-27
Equip Pj. Pt.
1 Bellsport 3 6
2 Gramenet 3 6
3 Castellbisbal4 6
4 Elvira B 3 5

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 6 i 7
Mollet-Mont. 1-1
Mont.-Cassà 0-1
Equip Pj. Pt.
1 Cassà 7 18
2 Blanes 7 15
3 Mollet 7 15
7 Montcada 7 11

2a Regional. Grup 9
Jornades 6 i 7
St. Joan-Martorelles0-2
Torreta-St. Joan 2 -
3
Equip Pj. Pt.
1 Palau 7 21
2 Mollet B 7 16
3 Franqueses 7 16
4 Sant Joan 7 16

3a Regional. Grup 18
Jornades 4 i 5
Decano B-Alemán 0-1
Martin.-Decano B 2-2
Equip Pj. Pt.
1 Olivella 5 15
2 Cèltic 5 13
3 Chacarita 5 13
16 Decano B 5 1

3a Regional. Grup 16
Jornades 4 i 5
Moritz-Dec. A 4-1
Decano A-Pere Gol 1-4
Equip Pj. Pt.
1 Canaris 5 15
2 Mundialet 5 15
3 Fortpienc 5 13
14 Decano A 5 0

2a Divisió. Grup 16
Jornades 2 i 3
Masnou-C.St.Joan 14-0
C.St.Joan-Europa 5-3
Equip Pj. Pt.
1 Can St. Joan 3 9
2 St. Gabriel 3 9
3 Argentona 3 9
4 Guineuta 3 9

HANDBOL

1a Catalana. Masc.
Jornades 1 i 2
La Salle-Sbd 26-22
Santpedor-Salle 28-25
Equip Pj. Pt.
1 Gavà 4 6
2 Esplugues 4 6
3 Geieg A 4 6
11 La Salle 4 2

3a Catalana. Masc.
Jornades 1 i 2
Franq.-La SalleB 22-23
La Salle-Barberà 25-18
Equip Pj. Pt.
1 Canovelles 2 4
2 La Salle B 2 4
3 Franqueses 2 2
4 Sant Celoni 2 2

1a Catalana. Femení
Jornades 1 i 2
La Salle-Gavà B 23-21
Ascó-La Salle 22-28
Equip Pj. Pt.
1 Castelldefels2 4
2 Vilamajor 2 4
3 La Salle 2 4
4 Molins 2 2

ATLETISME

Cursa CN Sabadell
(10 quilòmetres)
251 E.Rdez. 40’36’ ’
266 Á. Fraile 40’48’ ’
292 J. Flores 41’21’ ’

390 B. Casado 43’24’ ’
414 E. Sánchez 43’46’ ’
519 A. Ortega 45’14’ ’
520 Enric Maya45’14’ ’

Campionats del Vallès
(pista a l’aire lliure)
- 5.000 metres llisos
1 Carles Cera 16’07’ ’
- 3.000 metres llisos
4 Josep Gil 10’39’ ’
- 10.000 metres llisos
9 Ildefonso Teruel
37’58’ ’

KARATE

Campionat del Món
-Kata.Cadet masculí
4 Carlos Martínez
4 David Bermejo
-Kata.Cadet femení
2 Judith Oliva
-Kata.Júnior masculí
1 Marc Rodríguez
-Kata.Júnior femení
1 Marta García
-Combat.Júnior masculí
5 José Castillo

LLUÍS MALDONADO



291a quinzena
novembre 2004

 >> Els integrants del Lee Young, amb les seves medalles

esports

La competició de l’esport escolar
començarà el 6 de novembre

>> JOCS ESCOLARS

La competició dels Jocs
Escolars, organitzats per
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el
Consell de l’Esport Es-
colar (CDEM),  comen-
çarà oficialment el 6 de
novembre. Els infants de
primer i segon de Primà-
ria jugaran en la lliga multi-
esport i començaran amb
futbol sala. A partir del 13
de novembre, els alumnes
de tercer a sisè de Primària
disputaran la lliga local que
hagin escollit, de futbol
sala o de bàsquet, però
com no totes les catego-
ries han pogut formar una
competició local, alguns
equips hauran de partici-

silvia díaz
redacció

Els més petits competiran a la lliga multiesport i local i els més grans a les comarcals

viu l’esp�rt

SILVIA DÍAZ

institut municipal d’esports i lleure

 >> El CEIP El Turó és un dels centres que participa a la lliga de bàsquet

>> TAEKWONDO. Campionat de Catalunya

Èxit dels infantils
del Lee Young

El club de taekwondo
Lee Young va guanyar 3
medalles d’or, 4 de plata i
3 de bronze en el Cam-
pionat de Catalunya infan-
til, que es va celebrar el 10
d’octubre al Palau d’Es-
ports de la Mar Bella (Bar-
celona). Els ors van ser per
a Paola Fernández i Cris-
tina Valdivia en individuals

les classificacions
FUTBOL SALA

VITELCOM MONTCADA

Benjamí. Lliga BCN. Grup 1
Jornada 1.
Vitelcom-Miró Martorell 10-2

Aleví A. Lliga BCN. Grup 1.
Jornades 3 i 4
Mataró-Vitelcom 1-10
Vitelcom-Arenys Munt 6-3
Equip Partits Pt.
1 Marfil S. Coloma 2 3
2 Vilassar Mar 2 3
3 P. Ortega 2 3
4 Vitelcom 2 3

Aleví B.  Lliga BCN. Grup 2.
Jornades 3 i 4
La Floresta-Vitelcom 2-4
Vitelcom-Montmeló 4-3
Equip Partits Pt.
1 Pomar 2 3
2 Rapid S. Coloma 2 3
3 Centelles 2 3
4 Vitelcom 2 3

Intantil. Primera Divisió. G 1.
Jornades 3 i 4
Vitelcom-Cervelló 8-0
Rapid-Vitelcom 1-1
Equip Partits Pt.
1 Vilassar Mar 3 9
2 DMS Sarrià 3 9
3 Vitelcom 3 7
4 P. Ortega 3 7

Cadet A. Primera Divisió. G 2
Jornades 3 i 4
Vitelcom-Rapid 2-5
Les Corts-Vitelcom 1-1
Equip Partits Pt.
1 Marfil S. Coloma 3 9
2 Canet 3 9
3 Rapid S. Coloma 3 6
8 La Garriga 3 4

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 3 i 4
Vitelcom-Guadalhorce 6-0
Vall de Tenes-Vitelcom 2-5
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Hastinik 3 9
2 Martorelles 3 9
3 Cardedeu 3 9
4 Vitelcom 3 3
9 CD Montcada 3 3

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 3 i 4

Vitelcom-Hospitalet 5-7
A.Manresa-Vitelcom6-4
1 Martorell 3 9
2 Arqué Manresa 3 9
3 FC Barcelona 3 9
12 Vitelcom 3 0

CD MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 2.
Jornades 1 i 2
CD Montcada-Vall Tenes 10-2
Mollet-CD Montcada 3-7
Equip Partits Pt.
1 Llinars 3 3
2 Cet 10 3 3
3 CD Montcada 3 3
4 Cadedeu 3 3

Cadet. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 3 i 4
CD Montcada-Castellterç. 5-4
CD Montcada d.
(Vegeu classificació Vitelcom)

Juvenil. Segona Divisió. Grup
1. Jornades 3 i 4
CD Montcada-Vall Tenes 2-1
St Joan-CD Montcada 3-9
Equip Partits Pt.
1 Plaza Macael 3 9
2 CD Montcada 3 9
3 Lloret 3 7
4 Sant Marí 3 6

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini mixte. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 6. Jorn. 2 i 3
S. F. Codi-Montcada 4-34
Palau-Montcada 34-37
Equip Partits Pt.
1 La Garriga 3 6
2 Montcada 3 6
3 E. Pia Granollers 3 5
4 CEB Ronçana 3 3

Mini masculí A. PB Prèvia. Nivell
B. G 10. Jornades 2 i 3
S. F. Codi-CD Montcada 18-49
Montcada-Garriga 54-22
Equip Partits Pt.
1 Montcada 3 6
2 S. Feliu Codines 3 5
3 La Garriga 3 5
4 Caldes 3 4

5 Elvira Cuyàs 3 4

Mini masculí B. PB Prèvia. Nivell
C. G 7. Jornades 2 i 3
Lliçà Vall-Montcada 34-3
Castellar-Montcada 27-44
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 3 6
2 Lliçà de Vall 2 4
3 Montcada 3 4
4 Parets 3 4

Preinfantil femení. PB Prèvia.
Nivell B. G 4. Jornades 2 i 3
Montcada-Roda 47-38
Tona-Montcada 38-41
Equip Partits Pt.
1 Montcada 3 5
2 CB Tona 3 4
3 CB Roda 2 3
4 CEB S. Jordi 1 2

Preinfanti l  masculí  A. PB
Prèvia. Nivell B. G 8. Jorn. 2 i 3
S. Pere-Montcada 9-40
CEB C St J.-Montcada 10-43
Equip Partits Pt.
1 Montcada 3 6
2 CEB St. Jordi 3 5
3 Parets 3 5
7 St P. La Sirena 2 3
5 CEB CS Joan 3 3

Preinfantil masculí B. PB Prèvia.
Nivell B. G 5. Jorn. 2 i 3
S. Cugat-Montcada 60-28
Montcada-St. Quirze 43-65
Equip Partits Pt.
1 Sant Quirze 3 6
2 Sant Cugat 3 6
3 Sferic Terrassa 3 5
4 Montcada 3 4

Infanti l  masculí.  PB Prèvia.
Nivell B. G 12. Jornades 2 i 3
Montcada-Puigfred 34-4
Montcada-St. Perpètua 52-21
Equip Partits Pt.
1 Montcada 3 6
2 CEB Sant Jordi 3 6
3 Santa Perpètua 3 4
4 Sant Gabriel 2 3

Júnior masc. A. CC no sènior. Pref.
A.G4.Fase Prèvia. Jorn. 6 i 7
Montcada-Torreforta 80-85
Hospitalet-Montcada 72-102
Equip Partits Pt.
1 SESE 7 13
2 AD Torreforta 7 13
3 Montcada 7 12
4 Sant Fruitós 7 11

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup B. Jornades 5 i 6
Almeda-Montcada 55-61
Montcada-Badalona 84-61
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 6 11
2 L’Hospitalet 6 11
3 Lleida 6 11
4 Montcada 6 10

Júnior masculí C. Territorial
BCN. Nivell A. Grup 4. Jorn. 5 i 6
S. J. Mata-Montcada 81-52
Montcada-St Medir 42-64
Equip Partits Pt.
1 Sant Gervasi 6 11
2 M. Ademar 6 10
3 La Garriga 6 10
14 Montcada 5 6

CB ELVIRA CUYAS

Premini Mixt. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 7. Jornades 2 i 3
Elvira Cuyas d.
Elvira Cuyas-Mollet  27-23
Equip Partits Pt.
1 CB Mollet 3 4
2 CB Parets 2 3
3 Sant Gervasi 1 2
4 Elvira Cuyas 1 2

Mini masculí. PB Prèvia. Nivell
B. G 10. Jorn. 2 i 3
Caldes-E. Cuyàs 51-21
E. Cuyas-Mollet 52-22
(Vegeu classif. CB Montcada)

Cadet Femení. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 5. Jornades 2 i 3
Cerdanyola-E. Cuyàs 44-14
Elvira Cuyas-St Quirze 32-43
Equip Partits Pt.
1 CB Parets 3 6
2 Baricentro B. 3 4
3 E. Carme 2 4
6 Elvira Cuyas 3 3

Cadet masculí.  PB Prèvia.
Nivell B. G 8. Jornades 2 i 3
Elvira Cuyas-El Masnou 32-2
V. Neus-Elvira Cuyàs 69-50
Equip Partits Pt.
1 AD Ronda 3 5
2 Verge Neus 3 4
3 CB Caldes 3 4
4 Elvira Cuyàs 3 4

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G2. Jornades 5 i 6
Elvira Cuyas-S. Andrià  48-83

L. Francés-E. Cuyas85-40
Equip Partits Pt.
1 AE Sant Andreu 5 10
2 Les Corts 6 9
3 Safa Horta 4 8
13 Elvira Cuyas 5 5

CEB CANT SANT JOAN

Preinfanti l masculí. PB Fase
Prèvia. Nivell B. G8. Jorn. 2 i 3
Parets-CEB C St Joan 51-20
Can St Joan-Montcada 10-43
(Vegeu classif. CB Montcada)

Infanti l  masculí.  PB Fase
Prèvia. Nivell B. G11. Jorn. 2 i 3
S. Josep-CEB C St J. 55-25
Can St Joan-Llinars 39-38
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 3 6
2 UE Montgat 3 5
3 Can Sant Joan 3 5
4 Maristes Ademar 3 4

Cadet Femení. PB Fase Prèvia.
Nivell B. G 1. Jornades 2 i 3
E. Carme-CEB C St J. 61-22
Can St Joan-Parets 22-43
Equip Partits Pt.
1 CB Parets 3 5
2 Maristes Rubí 2 4
3 CN Terrassa 2 3
6 Can Sant Joan 2 2

Sots 21 masc. Territorial BCN.
Nivell A2. G2. Jornades 5 i 6
Can St Joan-Mataró 57-66
Pompeia-Can St Joan 52-57
Equip Partits Pt.
1 Sant Andreu 6 12
2 Salle Bonanova 6 12
3 AEB Mataró 5 9
13 Can Sant Joan 5 7

LA SALLE MONTCADA

Infantil femení. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 6. Jorn. 2 i 3
La Salle-Sant Fost 54-4
E. Carme-La Salle s.r.
Equip Partits Pt.
1 CB Sentmenat 3 5
2 E. Carme 2 4
3 Sant Cugat 2 4
4 La Salle 1 2

Infanti l  masculí.  PB Fase
Prèvia. Nivell C. G 5. Jorn. 2 i 3
St Gervasi-La Salle 60-50

La Salle-Badalonès s.r.
Equip Partits Pt.
1 Sant Gervasi 3 6
2 Jov. Badalona 3 4
3 Canovelles 2 3
4 La Salle 2 3

Cadet femení. CC no sènior.
Preferent B. G3. Jorn. 6 i 7
La Salle-F. Olesa 58-54
St Gervasi-La Salle 66-51
Equip Partits Pt.
1 Ubeda Ceset 7 14
2 Sedis Transeu 7 12
3 Grup Barna 7 11
4 La Salle 7 11

Cadet masculí . CC no sènior.
Pref. G3.Fase Prèvia. Jorn. 6 i 7
Mont.-La Salle-Hosp. 59-64
CN SBD-Montc.La Salle 70-72
Equip Partits Pt.
1 Unió Gironina 7 14
2 Ferrer Vic 7 12
3 L’Hospitalet 7 12
8 Mont.-La Salle 7 8

Júnior femení. Territorial BCN.
Nivell B. G 2. Jornades 4 i 5
La Salle d.
La Salle d.
Equip Partits Pt.
1 CB Navas 5 9
2 Súria 5 8
3 CB Vilatorrada 4 7
7 La Salle 2 4

FUTBOL

CD MONTCADA

Prebenjamí. Lliga Adefube. Jor. 1
SBD Nord.-CD Montcada 0-4

Benjamí A. Lliga Adefube. Jorn.1
CD Montcada-Ped. Lumen7-0

Benjamí B. Lliga Adefube. Jorn.1
Andalucía-CD Montcada 0-4

Aleví. Segona Divisió. G 13.
Jornades 2 i 3
CD Montcada-O. Can Fatjó3-1
Un. S. Perp.-CD Montcada1-3
Equip Partits Pt.
1 Montornès 2 6
2 Unif. Sta. Perpet. 2 6
3 Sentmenat 2 3
6 CD Montcada 2 3

Infantil. Segona Divisió. G 22.
Jornades 2 i 3
Castellar-CD Montcada 1-0
CD Montcada-Molletense 2-0
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 2 6
2 Sant Fost 2 4
3 Lourdes 2 4
5 EF Can St Joan 1 3
9 CD Montcada 2 3

Cadet. Segona Divisió. G 17.
Jornades 2 i 3
EF C St J.-CD Montcada 4-2
CD Montcada-Sentmenat 2-1
Equip Partits Pt.
1 Santa Perpètua 2 6
2 EF C Sant Joan 2 6
3 La Llagosta 1 3
4 Montornès 1 3
8 CD Montcada 2 3

Juvenil. Segona Divisió. G 18.
Jornades 2 i 3
Castellar-CD Montcada 2-4
CD MontcadaMontornès N.2-1
Equip Partits Pt.
1 EF C St Joan 2 6
2 Montmeló 2 3
3 Martorelles 2 3
4 Palau 1 3
6 CD Montcada 1 3

EF CAN SANT JOAN

Prebenjamí. Lliga Adefube. Jor. 1
EF C St Joan-Bonaire 0-3

Aleví. Primera Divisió. Grup 2.
Jornades 4 i 5
EF C St Joan-Can Vidalet 0-0
Collblanc-EF C St Joan 5-0
Equip Partits Pt.
1 Ferran Martorell 4 12
2 FC Barcelona 4 12
3 Unif. Bellvitge 4 10
10 EF C St Joan 4 4

Infantil. Segona Divisió. Grup
22. Jornades 2 i 3
Molletense-EF C St Joan 0-2
Sant Celoni.-EF C St Joan0-5
(Vegeu classif. CB Montcada)

Cadet. Segona Divisió. Grup 17.
Jornades 2 i 3
EF C St Joan-CD Montcada4-2
Polinyà-EF C St Joan 0-6
(Vegeu classif. CD Montcada)

Juvenil. Segona Divisió. Grup

18. Jornada 1
EF C St Joan-Martorelles 4-1
CD Montc.-EF C St Joan 0-1
(Vegeu classif. CD Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Aleví mixte. Lliga Cevo. Jorn.1
La Salle-Canovelles50-34
Equip Partits Pt.
1 La Salle 1 2
2 Palautordera 1 2
3 La Garriga 1 2
4 Les Franqueses 1 2

Aleví masculí. Lliga Cevo.
Nivell 1. Jornada 1
La Salle-Granollers 46-43
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 1 2
2 Granollers 1 2
3 Escola Pia 1 2
4 La Salle 1 2

Cadet Femení Campionat
Cadet. Prèvia B. Jornades 1 i 2
La Salle-Molins de Rei 19-16
Banyoles-La Salle 21-10
Equip Partits Pt.
1 Banyoles 2 2
2 La Salle 2 2
3 Cooperativa 2 2
4 Molins de Rei 2 2

Cadet Masculí. Segona Cata-
lana. Prèvia C. Jornades 1 i 2
La Salle-Súria 42-15
Berga-La Salle 22-22
Equip Partits Pt.
1 Igualada 2 4
2 Berga 3 2
3 La Salle 3 2
4 Aroca 2 2

Juvenil . Segona Catalana.
Prèvia A. Jornades 1 i 2
Franqueses-La Salle 22-23
La Salle-Barberà 30-14
Equip Partits Pt.
1 La Salle 2 4
2 Canovelles 2 4
3 Barberà 2 4
4 Les Franqueses 2 4

El cadet i el juvenil de l’EF
Can Sant Joan es van
imposar per 4 a 2 i 0 a 1
respectivament davant el
CD Montcada. Els infan-
tils es trobaran el 31 d’oc-

Primers derbis
de la temporada

>> FUTBOL i BÀSQUET. Derbis

i per a l’equip format per
les dues joves i Tania Ber-
nal. La plata va ser per a Ja-
vier Guerrero, Juan Monse-
rra, José Miguel Aguililla i
Marta Carrillo. Els bronzes
van ser per a Daniel Alfaro,
Miriam Smail i Tania Bernal.
També hi van participar Ele-
na Borrego (6a) i Omar
Smail (4t). SD

LEE YOUNG

Actes per fomentar el futbol sala
El CFS Montcada Vitelcom ha iniciat una campanya de
promoció que consisteix a repartir entrades per als partits
a casa  del primer equip del club entre els infants que fan
esport escolar. Cada quinze dies, els responsables de la
base, l’entrenador del primer equip, Marcelo Magalhaes, i
un jugador sènior assisteixen a un entrenament on, a més
de regalar les entrades, passen una estona jugant amb els
menuts. El Vitelcom ja ha distribuït tiquets al CEIP Reixac
i al Sagrat Cor. Les entrades són per als pares, perquè els
petits no han de pagar per veure els partits. L’objectiu
d’aquesta acció és promocionar el futbol sala entre els més
petits i fomentar la participació de públic als partits. SD

SILVIA DÍAZpar en la lliga de Cer-
danyola del Vallès. Els jo-
ves de secundària jugaran
el torneig comarcal.

 >> El derbi juvenil se’l va emportar l’EF Can Sant Joan

SILVIA DÍAZ

tubre a Can Sant Joan.
D’altra banda, en bàsquet,
el preinfantil A del CB
Montcada va vèncer el
CEB Can Sant Joan per
10 a 43. SD

CEIP Elvira Cuyàs: 1 psicomotricitat, 1 multiesport i 1
aleví de futbol.
CEIP Font Freda: 1 psicomotricitat, 1 multiesport i 1
benjamí de futbol.
CEIP El Viver: 3 psicomotricitat, 1 multiesport, 2 benjamins
de bàsquet, 1 benjamí de futbol i 2 alevins de futbol.
CEIP Mitja Costa: 1 psicomotricitat, 1 multiesport, 1
benjamí de futbol i 1 aleví de futbol.
CEIP Reixac: 2 psicomotricitat, 3 multiesport i 1 aleví de
futbol.
CEIP El Turó: 1 psicomotricitat, 1 multiesport; 1 benjamí
de bàsquet i 1 aleví de bàsquet.
Sagrat Cor: 1 psicomotricitat, 2 multiesport, 1 benjamí
de bàsquet, 1 aleví de bàsquet i 2 alevins d’handbol.
La Salle: 2 psicomotricitat i 1 multiesport.
IES La Ribera: 1 infantil de futbol, 1 cadet de futbol i 1
cadet de bàsquet.
IES Montserrat Miró: 1 korfbal.
AE Can Cuiàs: 1 benjamí de futbol, 1 aleví de futbol, 1
infantil de futbol i 1 cadet de futbol.
Vitelcom Montcada: 2 multiesport i 1 benjamí de futbol.

Equips de cada centre
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L’objectiu, pujar de categoria
Els més veterans del planter no volen deixar escapar les
oportunitats per pujar. L’entrenador, Enric Berlinghieri,
espera “fer una bona temporada i formar els joves

perquè puguin passar a les files del primer equip”.

actualitatdels clubs
CD MONTCADA FUTBOL I FUTBOL SALA> Presentació dels equips

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

El CD Montcada es proposa
una remuntada de la base

BENJAMÍ A FUTBOL> Lliga ADEFUBE BENJAMÍ B FUTBOL> Lliga ADEFUBE

Equip més consolidat
Aquests infants formaran l’equip de futbol 11. El tècnic,
Toño Moya, ha dit que el seu equip “és molt bo, està
ple de nens amb ganes de fer coses, però jo sobretot

vull que juguin i s’ho passin bé”.

ALEVÍ FUTBOL> 2a Divisió Grup 13

Objectius didàctics
Francisco Salazar torna a ser l’encarregat de dirigir
l’equip. En aquest conjunt, que jugarà a futbol-7, repeteixen
alguns infants i d’altres són nous. “El meu objectiu és

que aprenguin i s’ho passin bé”, diu Salazar.

Un centenar d’infants i joves
configuren el planter de
futbol i futbol sala del CD
Montcada. La presentació
oficial dels equips davant
l’afició va tenir lloc el 16
d’octubre al camp de la Font
Freda, a la que hi van assistir
autoritats municipals i mem-

PREBENJAMÍ FUTBOL> Lliga ADEFUBE

L’alegria del club
Veure desfilar els més petits del CD Montcada provoca
sempre un somriure. Ja ho diu David Pérez, l’entrenador,
“són l’alegria del club”. Aquestes petites estrelles

dedicaran la temporada a iniciar-se en el futbol.

Intercanvi de jugadors
“Tot el que sigui positiu per als jugadors i el
Montcada serà ben rebut”. Així, l’entrenador, Jorge
Córdoba, dóna la seva opinió sobre els traspàs de
jugadors que el seu equip farà amb l’EF CanSant Joan.

El club compta aquesta temporada amb 7 equips de futbol i 3 de futbol sala

FOTOS: SILVIA DÍAZ

silvia díaz
pla d’en coll

INFANTIL FUTBOL> 2a Divisió Grup 22 CADET FUTBOL> 2a Divisió Grup 17

Cap a Primera Divisió
L’equip està format per jugadors que l’any passat estaven
a Primera i d’altres més joves. L’entrenador, Jordi
Martínez, espera “poder fer una bona temporada i

recuperar-nos de l’any passat”.

JUVENIL FUTBOL> 2a Divisió Grup 18

Moltes expectatives
El tècnic, el veterà de la formació del plater José Manuel
Cano, està molt satisfet dels jugadors d’aquesta tem-
porada. “Vull fer una bona temporada i quedar el més

alt possible”. Els cadets són el reforç del juvenil.

INFANTIL FUTBOL SALA> 2a Divisió Grup 2 CADET FUTBOL SALA> 2a Divisió Grup 2

Combinat CD Montcada-Vitelcom
L’equip està format per jugadors de segon any del CD
Montcada i per altres que l’any passat estaven al Vitelcom.
L’entrenador, José Jiménez, té bones expectatives amb

aquest equip i creu que “farem un bon any”.

Un any una mica més complicat
L’entrenador, José Luis Carrasco, creu que es presenta
un any difícil. Els joves han pujat a una categoria més
complicada, però el major problema és que “ens ha

costat disposar de jugadors suficients”, diu Carrasco.

bres de la directiva de l’entitat
verdiblanca. El coordina-
dor de la base de futbol,
Juan Pino, ha explicat que el
seu objectiu és “que els
petits aprenguin el que
és el futbol, sense pressió
ni esperit competitiu”. El
coordinador del futbol sala,
Salvador Lavilla, espera que
“aquesta temporada si-

gui millor que l’anterior,
tenim moltes expecta-
tives”. En el moment dels
parlaments oficials, tant els
representants de la direcció
del CD Montcada com les
autoritats municipals es van
felicitar per l’acord de col·la-
boració al que s’ha arribat
amb l’Escola de Futbol Can
Sant Joan Blaugrana i pel

futur estadi de futbol de La
Ferreria. El tinent d’alcalde
d’Urbanisme, Alfons Ro-
mo (PSC), va explicar da-
vant els presents que
l’equipament “podria ser
una realitat a principi de
2006”. Romo va dir  que el
projecte executiu podria es-
tar enllestit a principi de l’any
que ve.

JUVENIL FUTBOL SALA> 2a Divisió Grup 1

Bon inici de temporada
Per tercer any consecutiu, el juvenil del CD Montcada
estarà sota les directrius de José M. Fresneda. Tot i els
bons resultats inicials, Fresneda es mostra prudent perquè

“el que mana són les victòries i els punts”.
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PREINFANTIL MASCULÍ A> Prom. Niv. B. G. 8

Projecte de formació i rendiment
Els jugadors de l’equip A d’aquesta categoria ja porten
bastant temps al club. El seu tècnic, Oriol Serra, vol
“continuar fent formació per aspirar a les millors
posicions possibles”.

MINI MASCULÍ A> Promoció. Nivell B. G. 10

Camí del nivell màxim
Sergi Rodríguez entrena l’equip mini per primer cop.
El tècnic considera que té “un equip molt fort”.
L’objectiu és treballar dur per jugar a un nivell més alt
en la segona fase.

Superant dificultats
Jordi Acero repeteix com a entrenador. La majoria de
nens són els mateixos de l’anterior temporada. Acero
espera “superar els problemes de l’any passat, quan
vam jugar a un nivell molt superior”.

actualitatdels clubs
CB MONTCADA BÀSQUET> Presentació dels equips

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

L’entitat amb més
planter de Montcada

PREINFANTIL FEMENÍ> Prom. Niv. B. Grup 4

Els més de 170 infants i
joves inscrits aquest any
al club han convertit el
CB Montcada en l’entitat
local amb més integrants
al planter. Tots els equips
es van presentar oficial-
ment el 24 d’octubre al
pavelló Miquel Poblet,
durant la mitja part del
partit de Lliga EBA que
va enfrontar el Valentine
amb el Sant Pere La Sire-

PREMINI MIXT> Promoció. Nivell C. Grup 6

Treball constant per obtenir resultats
El CB Montcada compta un cop més amb un equip
mixt federat. El seu entrenador és Quim Palau, que
considera que “l’equip ha de millorar molt però, mica
en mica, anirem fent bona feina”.

L’únic equip femení del planter
Un dels esforços del CB Montcada és mantenir els
conjunts femenins. Les noies que entrena Jessica Segovia
han pujat de categoria aquesta temporada i esperen
mantenir un bon rendiment.

INFANTIL MASCULÍ> Promoció. Nivell B. G. 12

JÚNIOR MASCULÍ B> C. Catalunya Grup B

Planter del Júnior A
L’objectiu de l’entrenador, Josep Calderón, és “formar
els jugadors per tal que puguin ser el relleu dels
nois del Júnior A”. Després d’un fàcil inici de lliga, ara
arriben els rivals més complicats.

ESCOLA> Jocs Escolars

L’equip més nombrós
40 infants formen l’escola, tot un rècord. El coordina-
dor dels més petits, Adrià Salas, s’ha fixat com a objectiu
“que als nens els agradi el bàsquet i, sobretot,
potenciar el bàsquet femení”.

FOTOS: SILVIA DÍAZ

na. El president del club,
Pere Oliva, creu que “és
molt esperançador tenir
tants nens en formació
per assegurar la con-
tinuïtat del club”. Com
cada any, Oliva espera
“poder trobar més ne-
nes, per formar més
conjunts femenins”. El
planter compta només
amb un conjunt preinfantil
femení. SD

MINI MASCULÍ B> Promoció. Nivell C. G. 7

Jugadors que s’acaben de conèixer
El conjunt que entrena Xavi Moix està format per 12
jugadors, dels quals 6 són nous i la resta ja estaven al club
l’any passat. L’entrenador vol “treballar els fonaments
del bàsquet i formar els nens”.

PREINFANTIL MASCULÍ B> Prom. Niv. B. G. 5

Equip amb treball constant
Els joves que entrenen Adrià Salas i Sergi Rocamora
acaben d’aterrar en aquesta categoria. Segons explica
Rocamora, “podem fer coses, però a priori no aspirem
a molt”.

JÚNIOR MASCULÍ C> Territorials. Nivell A.

Un equip molt nou
Feia temps que el club no comptava amb un tercer
júnior. El seu entrenador, Josep Darwin, té l’esperança
“que l’any que ve algun jove pugui entrar al Júnior
A i jugar a preferent”.

JÚNIOR MASCULÍ A> C. Catalunya Pref. A

L’equip amb major potencial
Mantenir-se a la categoria preferent A ha provocat que
aquest any el Júnior A del CB Montcada s’hagi reforçat
amb jugadors de fora. L’entrenador, Ismael Sistrach,
espera “donar moltes alegries aquest any”.
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L’escenari, el seu medi natural. Balla, canta i actua i li
agrada tot per igual. A la Griselda la vocació per l’espectacle ja li ve
des dels tres anys, quan va començar ballet clàssic a l’escola Marta i
Susanna, a Montcada. “Quan feien els playbacks de Montcada
Ràdio era massa petita, però vaig insistir i em van deixar actuar
–recorda–. Realment puc dir que ho portava dins”. Ara ja té 25
anys i una trajectòria considerable on figuren els musicals Oliver Twist,
Clac&Roll i Siete novias para siete hermanos, a més d’haver estat una
de les bombolles de Freixenet. La Griselda  estudia l’últim curs de
Comèdia Musical i es considera una noia feliç. El seu dia a dia es
compon de cinc hores de classe entre dansa, cant i teatre i a partir del
4 de novembre dedicarà les nits a crear màgia des de l’escenari amb
l’estrena a Barcelona de Siete novias para siete hermanos.

“El teatre transcedeix
l’actor i això m’agrada”

�Per qüestió d’estil, sempre
tractem l’entrevistat de vostè,
però en aquest cas em saltaré
les normes. Què significa per
tu estrenar Siete novias para

siete hermanos a Barcelona?
Considero important actuar a la
meva terra. Després d’estar tants
mesos a Madrid enyoro que em
vinguin a veure els amics i
familiars.
�Com valores l’experiència
a la capital?
El públic estava entusiasmat i
sovint vam omplir el
teatre. A més, va ser
una experiència
enriquidora perquè
a Madrid és on hi ha
tot el moviment
artístic entorn del
musical. Aquí a Bar-
celona sembla que
ara comença a fun-
cionar i espero que
en un futur es con-
solidi perquè els que
som de la terra po-
guem treballar sen-
se haver de des-
plaçar-nos.
�Actuar en un
musical d’aquest
nivell ha estat una
fita important?
Sí, m’he donat a co-
nèixer i s’han obert
moltes portes. De
fet, he rebut una oferta del director,
Ricard Reguant, per fer altres
projectes quan acabem aquest.

M’agrada el
personatge

d’Alice perquè és
la més ingènua i

diu allò que
pensa, com jo

El millor que et
pot passar fent
teatre és que

algú et digui que
l’has fet feliç una

estona

�

NÚRIA REGUERO

ballarina

Griselda Astudillo

�Tu interpretes el paper
d’Alice, la germana més
petita. En quina mesura
t’identifiques amb el perso-
natge?
És la nena petita, però la més
eixerida. I com que és qui té
menys consciència, diu les coses
a la cara. M’identifico en això, tot
i que els papers que interpretes
sempre porten alguna cosa teva.
�Quina tècnica utilitzes per
posar-se a la pell del perso-
natge?

Apunto a una lli-
breta com és la
nena i tot allò que
l’envolta: qui sóc,
l’edat, com reac-
cionaria una nena
d’aquella edat en
aquella època –tot
i que al musical el
fem més moder-
net... A base d’as-
sajar  interioritzo la
informació fins el
punt que em surt
sense adonar-me’n
perquè ja forma
part de mi.
�Què es neces-
sita per dedicar-
se al teatre?
Ha d’agradar i s’ha
de posar interès,
perquè costa. És
clar que hi ha gent

que neix sent un actor en potència,
però aquells que no és el cas,
tenen escoles que ensenyen des

de zero i poden arribar a ser grans
actors.
�Què significa per a tu la
professió a què et dediques?
Significa molt. M’agrada fer que
la gent desconnecti dels pro-
blemes durant una estona, i avui
dia, amb les guerres i les des-
gràcies que passen és molt difí-
cil. Un cop, sortint del teatre, una
àvia em va dir “Oh! Per un moment
he descobert què és la felicitat
després de molts anys. De tant
que he rigut m’he oblidat que
quan torni a casa em quedaré
sola!”. Això m’emociona. És el
millor que et poden dir si fas
teatre, potser no tens una súper-
fama, però ets a prop de la gent
i els fas sentir bé.
�Ha estat difícil arribar al
punt on estàs ara?
Sí, perquè hi ha molta compe-
tència i enchufados. Treballes dur
però sense sort no arribes enlloc.
Jo estic satisfeta perquè algú s’ha
fixat en mi i amb aquest paper puc
obrir-me noves portes.
�Què opines de l’actual star

system, amb estrelles de
fama molt fugaç?
La gent que val és la que roman,
en canvi, la que apareix i desa-
pareix és perquè té un suport
darrera. A moltes d’aquestes es-
trelles els han dit: “Mira, tu ets
maca i tens els ulls bonics, doncs
tira endavant”, i després s’han
adonat que per elles mateixes no
són suficientment valuoses com
per seguir en aquest món.

�Es considera molt lluny de
la fama?
Él món del teatre no potencia
que les persones siguin tan
conegudes. Quan surto a escena,
entre el paper i la disfressa, no
sóc la Griselda, sinó l’Alice. De
vegades sí que em diuen: “Mira!

Griselda Astudillo

La nena petita!”, però al teatre la
idea del personatge transcendeix
a l’actor, i axò és el que més
m’agrada. Has fet feliç algú durant
una estona i després pots passejar
tranquil·lament pel carrer sense
la gent al darrera i sense perdre la
intimitat.


