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Època III

de Montcada i Reixac

El departament d’Urbanisme estudia quina seria la ubicació idònia. Pàgina 3

LLUÍS MALDONADO

>>  En marxa el projecte
de millora social i urba-
nística Vallès Urbà P.14

>>  La plaça de l’Església
s’omple de gom a gom
per celebrar la Diada  P. 8

Els Mossos d’Esquadra
tindran una Comissaria
de Districte a la localitat

>>  El municipi registra
pocs incendis en un estiu
força calorós P. 6

Puig rebent els aplaudiments de les autoritats i del públic. P. 24

Homenatge a Jaume Puig

L’agermanament
amb Águilas
fa un pas
endavant

Pàgines 12 i 13

ÀNGEL ACÍN

Des del passat 10 de setembre el pavelló Miquel Poblet acull una placa amb el nom de l’exjugador
d’handbol Jaume Puig en reconeixement a la seva trajectòria esportiva. L’acte d’homenatge el va
organitzar l’Ajuntament després de la final de la Lliga dels Pirineus. Puig és actualment entrena-
dor de l’Handbol La Salle Montcada.

LLUÍS MALDONADO

>> Festes de Terra Nostra,
Can Cuiàs i Can Pomada
P. 21

SÍLVIA OLIVA

més esp�rts
>> Pàgines especials amb tota la
informació dels equips base  P. 28-31

>> L’augment del
transport escolar, novetat
del nou curs  P. 4
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Montcada i Reixac i Águilas
van fer aquest passat mes
d’agost un pas endavant en
la consolidació del seu ager-
manament amb la forma-
lització de l’acord a la ciutat
murciana. Els dies 23, 24, 30
i 31 d’agost dues delega-
cions municipals integrades
per l’alcalde, regidors i grups
com l’Esbart Dansaire La
Unió, l’Espingari i la Coral
del Centro Aguileño van
viatjar fins a Múrcia per re-
afirmar el protocol que es
vol mantenir viu a través
d’intercanvis culturals.

PILAR ABIÁN

 >>Actuació de l’Esbart
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[ HOMENATGE A L’EXJUGADOR D’HANDBOL  ]

lluís maldonado
redacció

Jaume Puig rep
el reconeixement
de les institucions

“Vull agrair a dues persones,
el meu pare i el meu cosí
Bartomeu Salvatella que
m’iniciessin en el món de
l’handbol, i a un dels entre-
nadors més gran d’aquest
país, Miquel Roca, el que un
dia em convertís de lateral a
pivot. Sense ells avui jo no
estaria aquí”. Així d’emotiu es
va mostrar Jaume Puig durant
l’acte d’homenatge que va
organitzar l’Ajuntament de
Montcada després de la final de
la Lliga dels Pirineus el dia 10
de setembre. L’exjugador va des-
cobrir una placa al Miquel Poblet
en reconeixement a la seva
trajectòria esportiva profes-
sional.

Agraïment multitudinari.

A l’homenatge, l’exjugador va
estar acompanyat de l’alcalde,
César Arrizabalaga, la directora
del Consell General de l’Esport
de la Generalitat, Gloria Pagés,
el president de la Federació Ca-
talana d’Handbol, Jaume Co-
nejero, el president del La Salle
Montcada, Joan Asbert i el
president de la lliga ASOBAL,
Miquel Roca, a qui Puig va de-
dicar un agraïment “de tot cor”
per haver apostat per Puig com
a pivot, posició amb què va su-
mar els èxits. També va ser
presents el president de BM
Granollers, on Puig va jugar
durant 13 temporades. Totes les
institucions representades van
entregar a Puig trofeus de
reconeixement.
El regidor d’Eports, Juan Parra
(PSC), a més, va lliurar-li una pla-

>> Puig va descobrir la placa que penja del pavelló, amb l’alcalde i la directora general de l’Esport de la Generalitat

 >> Puig amb Miquel Roca  >> Parra fent entrega de la placa

El Barça, campió de la VII Lliga
dels Pirineus jugada a Montcada

El Barça d’handbol es va adju-
dicar la VII edició de la Lliga
dels Pirineus que  es va jugar al
pavelló Miquel Poblet el 9 i 10
de setembre. Els blaugrana van
superar a la final per deu gols
de diferència (26-36) el Mont-
peller, vigent campió d’Europa
i de la Lliga dels Pirineus. El joc
dels homes de Valero Rivera,
amb grans jugadors com Nagy,
Gerome Fernandez, Xepkin,

Masip, O’Callagan, Barrufet i
Iker Romero va fer vibrar el
miler d’aficionats que va assistir
a la final. El tercer classificat va
ser l’equip francès del Creteil, i
quart el BM Granollers. El club
organitzador de la VII Lliga dels
Pirineus ha estat l’Handbol La
Salle Montcada, coincidint amb
la cloenda del seu 50è aniversari,
que n’ha fet una valoració molt
positiva. LR

FOTOS: LLUÍS MALDONADO

LLUÍS MALDONADO

 >> El jugadors amb la copa de campions de la Lliga dels Pirineus

L’Ajuntament recorda la seva trajectòria esportiva
amb una placa al pavelló Miquel Poblet

les frases

“Vull agrair al meu pare i a
Bartomeu Salvatella que
m’iniciessin en el món de
l’handbol”

“Montcada ha donat bons
jugadors a Divisió d’Honor
i confio que des de la base
en surtin molts més”

INICIS

FUTUR

ca d’agraïment en nom del
consistori i de la ciutat.
Abans de començar la final de
la Lliga dels Pirineus entre el
Barça i el Montpeller, l’alcalde va
entregar un petit record davant
del miler de persones que
omplien el pavelló en presència
de les màximes autoritats.
Arrizabalaga va lloar, després, la
trajectòria de Puig com a juga-
dor d’handbol, i ara, com a en-
trenador de l’Handbol La Salle
Montcada i jugador d’escacs,

“vivint el ritme de l’esport de
la ciutat i d’aquest pavelló”,
va dir. L’alcalde va explicar que
amb la descoberta de la placa a

la paret d’accés al pavelló Miquel
Poblet es vol retre reconeixe-
ment a les figures representatives
de l’esport local. L’edil va fina-

litzar la intervenció llegint una
paraules del president de la
Generalitat, que excusava la seva
presència i felicitava Puig.

 >> Asbert felicita l’entrenador
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Un Vitelcom Montcada renovat
lluitarà per l’ascens definitiu

L’equip s’estrena el dia 20 a la lliga contra el Canet amb el setè projecte per pujar a Divisió d’Honor

lluís maldonado
redacció

>> La nova plantilla estrena sis noves incorporacions: Dani Mateo, Manel, André, Ferreira, Jorge i Kel

A. LUCAS

És el setè projecte consecutiu
que presenta el president de
Montcada Futbol Sala , Eusebio
Carrero, per pujar a l’anhelada
Divisió d’Honor. “Estrenem
una nova etapa i esperem que
sigui la definitiva per acon-
seguir l’ascens”. Amb aquestes
paraules Carrero va resumir
l’objectiu del primer equip de
l’entitat durant la presentació del
nou Vitelcom Montcada el pas-
sat 14 de setembre al pavelló Mi-
quel Poblet. La recepta d’aquest
any per ser a l’elit del futbol sala
és nova i s’espera que sigui efec-
tiva: “Una combinació de
jugadors joves i gent amb ex-
periència que puguin ser
decisius i assumeixin la res-
ponsabilitat en els play-offs,
que és on sempre ens ha fallat
la sort”, comenta el president.

Plantilla compensada. El
tècnic, Juan Garrido, està molt
satisfet amb el rendiment de
l’equip durant la pretemporada,
i sobretot, a la Copa Catalunya,
on va plantar cara al Miró Mar-
torell i es va fer amb la tercera
plaça amb només tres setmanes
d’entrenament i sense temps d’a-
coplar-se els nous jugadors. Els
capitans Dani, Manel i Mariano
asseguren que l’equip està molt
ben reforçat, amb experiència i
qualitat, i estan convençuts que
lluitaran per l’ascens.

>>Divisió de Plata de Futbol Sala

El RCD Espanyol i el pre-
sident del club de futbol sala,
Eusebio Carrero, van trencar
a principi de setembre defini-
tivament les negociacions per
renovar l’acord signat l’any
passat pel qual el Maxon
Montcada FS va passar a
anomenar-se Espanyol. Tot
i que la manca d’acord ja es
va comunicar a final de juliol,
les negociacions per apropar
posicions s’han allargat sense
èxit. La causa del desacord
van ser les discrepàncies en
algunes condicions econò-
miques fixades per l’entitat
blanc-i-blava. Segons el
president de l’entitat mont-
cadenca, Eusebio Carrero,
l’Espanyol “no assumia cap
despesa de la secció i a
sobre obligava a presentar
un aval de 360.000 euros”.
Carrero creu que Montcada
s’identificarà ara més amb el
club. LM

copa catalunya

El Montcada FS
deixa de ser

una secció de
l’Espanyol

A. ACÍN

EL MIRÓ MARTORELL REVALIDA EL TÍTOL A MONTCADA

El Vitelcom Montcada de Futbol
Sala va acabar tercer a la final de
la Lliga Catalana de Futbol Sala
després de vèncer a la final de
consolació per 6 a 5 al FC Barce-
lona, un rival directe aquest any a
la Divisió de Plata. El Miró Martorell
va revalidar el títol de campió de la
competició guanyant per 4 a 2 a la
final al Marfil Alella de Santa
Coloma, en un duel de Divisió>> El capità del Martorell rep el trofeu de campió

d’Honor. El Montcada va caure en
semifinals contra el Martorell per 4
a 5, en un xoc molt disputat, mentre
que el Marfil es va desfer del Barça
a la tanda de penals després
d’empatar a tres. El nou bloc que
entrena Juan Garrido va oferir una
molt bona imatge en la fase final
que es va disputar al Pavelló Miquel
Poblet el 6 i 7 de setembre amb
una bona entrada de públic. LM
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El Valentine cau en semifinals
de la lliga Catalana EBA

El 21 de setembre, debut oficial a la lliga contra el Llíria al pavelló Miquel Poblet

lluís maldonado
redacció

lluís maldonado
redacció

>>Futbol. Regional Preferent

La plantilla s’ha reforçat amb 11 fitxatges amb l’objectiu de l’ascens

El Club Deportivo Montcada va
debutar a la lliga el 14 de
setembre amb una derrota per
la mínima al camp de l’Escala.
Els dos conjunts van disputar 90
minuts de gran nivell, demos-
trant que continuen sent dos
dels aspirants a pujar a Primera
Catalana, com ja ho van fer l’any
passat. L’Escala va controlar els
primers 45 minuts, mentre que
el renovat equip que entrena
Miquel Olmo va mantenir la
bona col·locació al terreny de joc
i va generar més oportunitats.
Només un gol de vaselina al mi-
nut 20 va trencar l’empat. A la
segona part, el joc es va endurir,
i va perdre en intensitat.

Futbol atacant.La plantilla
es presentarà de forma oficial
davant l’afició el diumenge 21 de
setembre a les 12h al camp mu-
nicipal de Font Freda contra el

>> El nou equip s’ha reforçat amb el base Joaquín Pérez Alarcón i jugadors del sènior B

LLUÍS MALDONADO

El CD Montcada debuta amb
una derrota per la mínima a l’Escala

El Valentine Montcada  va caure
derrotat per 74 a 67 contra
l’Hospitalet el 17 de setembre, i
per tant no jugarà la final de la
Lliga Catalana EBA de bàsquet.
És el segon any consecutiu que
l’equip es queda a les portes de la
final. Els montcadencs han fet un
inici de temporada irregular.. Ara,
però, s’hauran de centrar en el de-
but a la lliga el 21 de setembre a
casa contra el Llíria. L’equip ha
perdut el referent a pista de Maiol
Cisteró i ha apostat per comen-
çar a cedir el protagonisme als
més joves. «Hem fet un canvi
que a la llarga  serà positiu,
amb un joc més vistós i més
ràpid», assegura el tècnic, Ferran
Anguera. La prioritat continua
sent l’adaptació de les noves
incorporacions «que ens
permeti afrontar la lliga amb
garanties», comenta el tècnic.

Lliga diferent. Aquesta nova
lliga serà totalment diferent a la
d’altres anys. El Valentine està
enquadrat en el grup C. La mei-
tat d’equips són del País Valencià
i Múrcia. “Abans tots els
equips catalans ens conei-
xíem molt bé, ara, podrem
tenir algunes sorpreses” ,
afegeix Anguera. El capità de

>> Bàsquet. Lliga EBA l’adéu

MAIOL CISTERÓ FITXA
PEL MANRESA D’ACB

El Valentine femení s’estrena
el 28 de setembre a Segona

El Valentine Montcada femení
s’estrenarà a la Segona Estatal
el proper 27 de setembre con-
tra l’Olot a la pista coberta
amb l’objectiu de l’ascens . El
club va unificar al juliol els dos
sèniors i va decidir mantenir
l’equip unificat a la Segona Es-
tatal, categoria aconseguida
l’any passat pel sènior B, i
desfer el sènior A que jugava

Després de cinc tempora-
des jugant al Valentine
Montcada d’EBA, el base
Maiol Cisteró, de 28 anys,
tornarà a jugar a l’ACB de
la mà de Ricard Casas, un
entrenador que el coneix bé,
ja que van coincidir dues
temporades a Montcada.
Cisteró es perfila com a se-
gon base de l’equip, després
de la baixa de Jesús Lázaro.
Cisteró s’ha compromès
amb l’entitat manresana per
un any, tot i que havia reno-
vat a Montcada també per
un any. El Montcada no ha
posat cap entrebanc per fer
realitat el desig del jugador.
Cisteró ha assegurat sentir-
se “il·lusionat per fer rea-
litat el somni d’arribar a un
gran equip d’ACB”,  Maiol
ha agraït el suport de l’afició
i del club durant tots aquests
anys, i “espero tornar a
vestir la samarreta del
Montcada més endavant,
n’estic convençut”, asse-
gura. LM

l’equip, Jordi Pons, creu que el
nou grup “serà complicat,
però també és per nosaltres un
alicient, farem equip”, diu Pons
qui reconeix la responsabilitat de
repetir els èxits de la passada tem-
porada. El capità confia en el nou
grup i creu que “farem una
bona temporada”.
La baixa de Maiol Cisteró és la
més significativa de la plantilla
de la temporada passada. La di-
rectiva s’ha vist obligat a fitxar
un nou base, Joaquín Pérez
Alarcón, de 27 anys, amb expe-

riència a la lliga LEB amb el
Cornellà i el Tarragona.  Els qui
tampoc no continuaran a l’equip
és el veterà pívot Carles Ruf  i el
base Sergi Morella. Per reforçar
l’equip, la directiva i el cos tècnic
han decidit pujar al primer equip
el jove pívot de 23 anys, Àngel
Nieto,i l’aler Raúl Ortega, de 22.
El Valentine ha fitxat també José
Miranda, un pívot de 2,05,
provinent del Monzón d’EBA,
qui tindrà també fitxa al sènior
B, però que podrà pujar per
reforar el primer l’equip.

Vilassar. L’objectiu del club és
novament optar aquesta tempo-
rada a lluitar per l’ascens a Pri-
mera Catalana. La primera de-
rrota de la lliga no és ni per al
cos tècnic ni per a la directiva
cap ensopegada. “L’Escala és
un dels favorits per estar entre
els primers”, assegura el vice-
president, Gonzalo Frasnedo, qui
reconeix que a l’equip encara li
falta rodatge, però “ja comença
a mostrar un joc de mentalitat
atacant, jugant molt per les
bandes i d’una forma atracti-
va que farà disfrutar l’afició”,
afirma Frasnedo. A l’Escala es va
desplaçar ja un nodrit grup de
simpatitzants montcadencs que
no van poder assaborir la prime-
ra victòria de la temporada, però
que van tornar satisfets pel bon
joc mostrat.

Reforços d’última hora.

L’equip no va poder comptar
per al debut a la lliga ni amb el

davanter titular Sergio ni amb
Moya, tots dos lesionats, i que
s’espera que puguin estar recu-
perats per als propers partits.
L’equip s’ha reforçat a última
hora amb tres nous jugadors: els
porters Jordi Rico (Horta) i An-
tonio Ríos (Sant Cugat) i el mitja
punta Mejías (Horta). El
Montcada ha donat la baixa a
Toni, porter titular de l’any
passat i busca una cessió per a
Huguet. A aquestes noves incor-
poracions se sumen a les vuit
que el club va tancar a finals de
juliol: Xavi Camara (Cornellà),
Alexis (Horta), Gerardo, Ilzarbe
y Mariano (Can Parellada), Óscar
Hernández (Martinenc), Anto-
nio Moya (Cerdanyola) i Virdis
(Rubí). Els jugadors que con-
tinuen de la passada campanya
que són Toni, Huguet, Adri, Pin-
to Raúl Castillo, Javi Ventas,
Juanele, Tomas, Xavi Ribes,
Sergio, Adriano, David Garcia i
Alberto Bueno.

a la Primera Estatal. El nou
equip, l’integraran 12 jugado-
res, 11 de les quals són de
Montcada. La mitjana d’edat
de la plantilla se situa en els
21,5 anys. Un equip que com-
bina juventut, i l’experiència de
jugadores com Ali, Cris, Mar-
ta Mira i Carol que ja saben el
que és aconseguir l’ascens de
categoria. LM

Alberto Losada del CC Montcada,
guanyador sub-23 de la Copa

Generalitat de Grans Clàssiques

El corredor del Club Ciclista
Montcada-Saunier Duval, Alber-
to Losada, és el nou vencedor
de la Copa Generalitat de Grans
Clàssiques en categoria sub-23,
una premi que s’atorga després
dels resultat de les 14  curses
disputades durant la temporada
a Catalunya. Tot i no sumar cap
victòria en competició, Losada
va sumar 142 punts, gràcies a la
seva regularitat. El segon
classificat amb 1438 punts ha
estat l’excorredor del Montcada,
i ara a les files de l’equip Nova
Gestió-200, Isaac Escolà, que
aquest any s’ha proclamat doble
campió d’Espanya de fons en
carretera i persecució olímpica.
El tercer de la competició ha
estat un altre excorredor del
Montcada, Alberto Rodríguez,
que ara corre al conjunt Once-
Eroski.

Cursa a Astúries. Alberto
Losada va tornar a demostrar a

lluís maldonado
redacció

>>El jove Alberto Losada

ARXIU

Astúries els passats 12, 13 i 14
de setembre que és una de les
gran promeses del Montcada-
Saunier Duval. El jove corredor
va ocupar la sisena posició en la
general de la Volta Ciclista a la
Muntanya Central d’Astúries per
a corredors Elit i sub-23. El CC
Montcada Saunier Duval va que-
dar sisè en la general per equips.
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>> Ciclisme. Resistència a Malgrat de Mar

Action i Bicicletes Poblet fan
un bon paper a les 24h de BTT

Els dos equips montcadencs
(Action i Bicicletes Poblet) que
van participar a les 24 hores de
resistència de bicicletes tot ter-
reny (BTT) disputat a final d’a-
gost a Malgrat de Mar, al Ma-
resme, van aconseguir un bons
resultats. Totes dues esquadres
van participar amb dos equips.
En categoria de relleus de dos
corredors, la parella formada per
Edu i Víctor de l’Action van
aconseguir el tercer lloc en la
seva categoria, i van ser desens
de la general. Per equips de
relleus de quatre, el grup de l’Ac-
tion format per Joan Vicente,

Del Rio obté una medalla d’or
i dues de plata en tirc amb arc

FOTOS: MANUEL GALLART

>> Vilana a la triatló mundial

Jesús del Rio, bomber de
professió i únic participant de
Montcada a la desena edició dels
Jocs Mundials de Policies i
Bombers que es van fer a Barce-
lona a finals de juliol, va obtenir
una medalla d’or i dues de plata a
les proves de tir amb arc. Del Río
es va fer amb l’or en la modalitat
de round 900, de llençament a
diana des de distàncies de 60, 50
i 40 metres. Les dues plates les
va aconseguir en la prova de
recorregut de bosc  o 3D, dispu-
tada a les instal·lacions del Club
de Tir amb Arc Can Piqué de
Montcada, al qual pertany, i en
recorregut de camp, que es va fer
al castell de Monjuïc.

Èxit del Club Can Piqué.
El montcadenc va obtenir la
segona màxima puntuació en la
modalitat d’arc tradicional,
darrera de Francisco Barranco,
també soci del Can Piqué, que va
aconseguir la medalla d’or. Un
altre soci, Javier de la Fuente, es
va endur la medalla de bronze en
la modalitat d’estil lliure amb
visor.Del Río va expressar la seva
gran satisfacció pels èxits, “tot i
la petita frustració final de
quedar-me a un pas d’acon-

>>Jocs Mundials de Policies i Bombers

lluís maldonado
redacció

seguir dos ors més”, i sobretot,
va destacar el bon ambient a les
competicions. A la prova celebra-
da a Montcada van prendre part
un total de 36 arquers de 10
nacionalitats. Els participants van
fer un recorregut de 3,5
quilòmetres a través del bosc,
amb 28 dianes amb reproduc-
cions d’animals. Del Río ja va
quedar al novembre del 2002 pri-
mer en la modalitat d’arc recorbat
a les Olimpíades de Bombers i
Policies que es vam disputar a
Nova Zelanda (Austràlia). El
montcadenc té previst participar
el 20 i 21 de setembre al
Campionat d’Espanya de 3D, a
Madrid. El 28 de setembre el
Club de Tirc amb Arc de Can
Piqué acollirà una prova del Cam-
pionat de Catalunya en 2D i 3D. >> Del Rio  amb les tres medalles

>> Els tres bombers del Club de Can Piqué, Del Rio, Barrero i de la Fuente

lluís maldonado
redacció

>>L’equip de Poblet format per Busquets, Sanvitoriano, Gutiérrez i Roca

>> Automobilisme. 24h de Montmeló

Montcada Motor confia acabar

la prova entre els 25 primers

lluís maldonado
redacció

Per primer cop en els darrers
quatre anys, només un equip
montcadenc prendrà la sortida
en les 24 hores de resistència
automobilística que es disputa-
ran del 19 al 21 de setembre al
Circuit de Catalunya. Montcada
Motor Sport serà l’únic equip
local que participarà en la prova
amb un Seat Ibiza 2.000 16V i
amb novetats de pilots. Lluís
Mas, corredor del campionat de
Catalunya de Rallis, Quim Inglés
i el montcadenc Dani Codana
formaran el trio de pilots.
L’escuderia confia quedar entre
els 25 primers classificats de la
cursa, ja que ha introduït

millores i ha augmentat la
potència del vehicle.

Claus de la carrera. L’any
passat els montcadencs van ocu-
par el lloc 39. El director de
l’escuderia, Dani Codana, creu
que l’important és “anar a poc
a poc, amb molta paciència i
marcar sempre un ritme
constant”, sobretot a la nit,
“que és quan els cotxes
comencen a notar l’esforç del
dia”. Aquesta serà la sisena
vegada que Montcada Motor
Sport prendrà part a les 24 hores
d’automobilisme. A la cursa,
s’arriben a fer prop de 300 voltes
al circuit i es recorren més de
3.000 quilòmetres.

ARXIU

MONTCADA MOTOR SPORT

Albert, Martin i Pau va obtenir
el quart lloc de la general. Vicen-
te ha destacat la gran participació
d’equips en aquesta darrera
edició que ha batut el rècord
d’incrits, amb més de 70 equips.

Èxit individual. També cal
destacar el quart lloc aconseguit
en categoria individual del corre-
dor de Bicicletes Poblet, David
Vilana. En la modalitat de relleus
amb quatre competidors, també
van participar l’equip de
Bicicletes Poblet integrat per
Albert Busquets, Alfredo
Sanvitoriano, Xavi Gutiérrez i
Josep Roca, que va quedar en el
lloc 24 i va donar 96 voltes. >> L’equip està format per 22 persones

La cursa se celebra entre el 19 i el 21 de setembre

Suspès el primer
partit del Sant

Joan al minut 70

>> Futbol. 2a Regional

El partit que significativa l’es-
trena del Sant Joan Atlètic a la
lliga contra el Molletense el pas-
sat 14 de setembre no va poder
acabar amb normalitat. L’àrbitre
va decidir al minut 70 suspendre
el joc per la tensió que es vivia al
camp municipal de Can Sant Joan
entre jugadors i alguns aficionats.
Tot i que no es va produir cap
incident, el col·legiat va aturar el
partit en contra de la voluntat dels
jugadors. El resultat en aquell
moment era d’1- 2, favorable al
Molletense. Ara s’haurà
d’esperar a saber quan el juguen
els minuts restants.
El Sant Joan es presentarà
oficialment a l’afició el proper 28
de setembre amb el nou patro-
cinador, Vitelcom, coincidint
amb el partit contra el Montmeló.
El diumenge 21, però, els
montcadencs es desplaçen al
camp del Caldes de Montbui.
L’equip s’ha reforçat amb
jugadors del juvenil del CD
Montcada. El club, però, ha vist
com homes importants com
Àlex o Isi marxaven a La Lla-
gosta. El president, Eugenio Sán-
chez, creu que la plantilla té més
qualitat que la de l’any passat. LM
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Comença la competició de bàsquet

Quatre clubs jugaran en competicions de

diferents categories masculines i femenines

� �

setembre 2003especial informatiu dels equips base de l’esport local

� Deu equips formaran
la base del Vitelcom
Montcada P. 30

�  CD Montcada i EF Can
Sant Joan mantenen la
categoria     P. 29

� La Salle d’handbol ha
augmentat el número de
jugadors aquest any P. 29

� Obertes les inscripcions
per a l’esport escolar fins
al dia 29       P. 31

Silvia Díaz

els més destacats�
SILVIA DÍAZJugadores de La Salle

jugaran el Campionat
de Catalunya
El cadet femení va iniciar el 14 de
setembre a Mataró la seva carrera
a la Copa Catalunya. El conjunt
entrenat per Beni López va perdre
per 58 a 36. Les montcadenques
necessiten adaptar-se físicament i
mentalment a la nova competició.
Aquest cap de setmana juguen a
casa

CB Montcada

Deu equips de base, dos equips més que
l’any passat, són amb els que compta el
CB Montcada aquesta temporada. Un any
més, el club combina l’aprenentatge dels
infants, a les categories inferiors, amb
l’alta competició. Els joves més grans es
troben, majoritàriament, al Campionat de
Catalunya. És el cas de l’equip cadet mas-

>>Entrenaments del CB Elvira Cuyàs i el CB Montcada

FOTOS: SILVIA DÍAZ

La major part ha aconseguit augmentar el nombre

d’equips per a aquesta temporada

culí i el júnior A. El Júnior B participa
aquest any en una nova competició, la
Copa de Catalunya B. La resta d’equips es
troba a les categories de promoció i són el
Premini masculí, el Mini femení, el
Preinfantil femení, el Júnior femení i un de
nou, un Premini mixt. La lliga va començar
el dia 14 per als equips que es troben a
campionats nacionals. El cadet va perdre
contra el Sant Gabriel A i el Júnior A també
va caure derrotat contra el Solsona (vegeu
els resultats a la pàgina 31).

Bàsquet La Salle

L’equip cadet femení de La Salle competeix
aquest any al Campionat de Catalunya. El
club, després de la bona temporada
passada de les noies, que jugaven a
infantil, va sol·licitar una plaça a la
Federació Catalana de Bàsquet en aquesta
competició. “No és fàcil accedir al

Campionat de Catalunya, la Fe-

deració escull els equips participants

estudiant la trajectòria i els mèrits

aconseguits durant una temporada.

La bona ratxa de l’any passat de

l’infantil femení”, explica el coordi-
nador de la base, Beni López. Així, el
Cadet femení A competeix a la categoria
nacional, a Preferent, que també ha
començat la competició oficial. Diumenge
14, a les 9 del matí, va tenir lloc el seu primer
partit de lliga contra el Mataró, en què les
montcadenques van perdre per 58 a 36. A
banda del Cadet, el club compta també
aquest any amb un Cadet femení B, de
primer any, un cadet masculí i un preinfantil
masculí. Tots tres es troben a la fase de
promoció i“es troben en un bon mo-

ment quant a jugadors, hem format

els conjunts sense cap problema i, és

més, sabem que d’aquí a unes

setmanes es podrien incorporar a les

nostres files alguns jugadors més

provinents d’altres equips”. La lliga per
als equips de promoció començarà a
principis d’octubre.

CB Elvira Cuyàs

Amb set equips de base federats i dos que
participaran a l’esport escolar, el CB Elvira

Cuyàs començarà la temporada a principis
d’octubre, mantenint la seva filosofia, ser
un club on els nens aprenguin a jugar a
bàsquet, no a competir. Tots els equips
jugaran aquest any a la categoria de
promoció. El club compta aquest any a la
base federada amb dos equips menys que
la temporada passada; desapareixen el
pre-mini masculí i el mini femení. Els
equips que competiran aquest any són el
mini masculí, un preinfantil femení, un
infantil femení, un cadet masculí, dos
júniors masculins, A i B, i un sots 21
femení.

CEB Can Sant Joan

L’escola de bàsquet de Can Sant Joan
incorpora un equip de base aquest any, un
Preinfantil masculí, que comptarà amb els
jugadors més joves de l’entitat. El
Preinfantil femení de l’any passat ara és
infantil i el Júnior, sots 21. Amb aquest
darrer equip el club vol assolir llocs a la
meitat de la taula, ja que, segons els
responsables de l’entitat, “tenim un bon

equip i la temporada passada, malgrat

que la Federació va oblidar-se de

nosaltres a meitat de temporada i no

ens va adjudicar cap lloc a la segona

fase, vam demostrar que tenim

possibilitats d’aconseguir bones

posicions”.
L’equip sots 21 el formen els jugadors que
l’any passat eren júniors, uns joves, però,
que jugaven gairebé sempre amb el primer
equip, que tenia pocs jugadors. A més,
aquest any el Can Sant Joan no ha format
equip sènior.
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La temporada
s’inicia el 28 de

setembre
Molts prebenjamins per al CD Montcada�

FUTBOL�

CD Montcada

La pretemporada al CD Montcada ha

començat amb un allau de nens per jugar

a l’equip prebenjamí que el club no

esperava. El vicepresident de l’entitat,

Gonzalo Frasnedo, explica que, “de mo-

ment, tots els petits estan entrenant,

perquè primer volem saber si els

agrada realment el futbol. Però han

vingut molts nens i estem pensant

crear dos equips”. Una situació similar

es viu a la categoria infantil. El club compta

a hores d’ara amb un equip A, que jugarà

a primera divisió, “però per confeccionar

un B, que jugui a segona, encara

necessitem aconseguir uns 5 jugadors

més. És a dir, tenim molts per a l’equip

A, però no arribem encara a una xifra

que ens permeti fer un segon equip”.

Els responsables del club han repartit fulls

informatius per atraure possibles nous

jugadors al Montcada. La presentació oficial

de tots els equips està prevista per al

diumenge 5 d’octubre, però els equips que

estan a primera divisió, l’Infantil A i el

Cadet, començaran a competir el 28 de

setembre. La resta d’equips de base amb

què compta el Montcada per a aquest any

són el benjamí, l’aleví i el juvenil.

Dues novetats destaquen aquesta tem-

porada. La primera ja és visible. Els ju-

gadors lluiran un verd més fosc a les seves

samarretes. L’altra és la incorporació d’un

entrenador per als porters, per als de l’escola

i també per al primer equip. Es tracta de

José Buendía, qui ha estat entrenador a la

Gramanet i al Singuerlin. Frasnedo

considera que “els porters han de tenir

un entrenament específic, perquè el

seu paper és molt diferent al de la resta

de jugadors”. Buendía s’incorpora al club

al llarg d’aquesta setmana. Tots els equips

de base van començar a disputar partits

amistosos el primer cap de setmana de

setembre. L’aleví va vèncer la Penya

Anguera de Barcelona, per 5 a 2, l’Infantil

B va perdre davant el Martorelles per 0 a 1

i el Cadet va guanyar per 5 a 2 també contra

el Martorelles. El cap de setmana del 13 i 14

de setembre també es van disputar partits

amistosos. Els alevins van guanyar el

torneig de Festa Major de Martorelles, els

benjamins van golejar la Muntanyesa per

7 a 0, els prebenjamins van empatar a 2

davant el Ripollet i els cadets van guanyar

la Penya Anguera per 4 a 1. Per la seva

banda, el juvenil va vèncer també la Penya

Anguera per 2 a 1.

EF Can Sant Joan

Un partit amistós de l’Aleví, el dia 6, i un

altre del femení, l’11, han donat el tret de

sortida a la temporada per la base de la

Penya Blaugrana de Montcada, que

La base dels veterans de l’handbol de

Montcada estrena una nova coordinadora,

Esther González, que prové de l’equip de

La Llagosta. El club s’ha proposat ampliar

els equips per a aquesta nova temporada i

podria comptar amb dos equips alevins

masculins i un benjamí masculí. Tots tres

jugarien la lliga escolar del Consell Comarcal

del Vallès Oriental, junt amb l’equip infantil

femení que ha pogut formar el club, després

que el de l’any passat hagi passat a cadet.

Aquesta darrera formació disputarà la Lliga

Catalana. El juvenil masculí de La Salle

també competirà en aquesta lliga. El cadet

masculí competirà a segona divisió nacional.

El gerent del club, Josep Maresma, ha

manifestat que la voluntat és tornar a

col·locar a l’Handbol La Salle com una de

les entitats més importants de Montcada i

recuperar jugadors. “Hem patit una

davallada d’infants interessats en aquest

esport i estem intentant recuperar-los”.

De moment, Maresma afirma que “l’equip

de La Llagosta s’ha desfet i molts

infants, entrenats per la nostra nova

coordinadora, s’han mostrat receptius

a venir a jugar a Montcada perquè

estan molt satisfets amb la feina de

l’Esther González”. L’equip juvenil i el

segon equip van disputar un partit amistós

el passat 7 de setembre al Pavelló Municipal

de Montcada i el dia 20 els equips de base

disputaran un torneig a l’escola.

HANDBOL�

Objectiu: recuperar
jugadors

Poques novetats
al CD Montcada

Poques novetats a la secció de futbol sala

del CD Montcada. El club repeteix el

mateix nombre d’equips de la temporada

passada, un infantil, un cadet i un juvenil.

Tots tres conjunts competiran a segona

divisió, una categoria que aquest any tindrà

un atractiu especial, perquè hi haurà derbi

local . El CD Montcada es veurà les cares

amb els equips de segona del Vitelcom

Montcada a les categories infantil i juvenil,

ja que coincideixen en el mateix grup.

D’altra banda, el coordinador del CD

Montcada, Salvador Lavilla, ha avançat

que “el club està pensant introduir un

coordinador tècnic, però encara no

està del tot confirmat”. La lliga

començarà a principis d’octubre.

� FUTBOL SALA

L’EF Can Sant Joan competeix a totes les categories�

estrena nou president,  José Hernández.

Els alevins van golejar el Jabac de Terrassa

en aquest encontre. El primer partit de

lliga dels alevins serà el 28 de setembre

contra el Guinardó-Sagrada Família. El

club manté un any més un equip a cada

categoria, tots a segona divisió, a excepció

de l’aleví A, que juga de nou a primera.

Així, el Can Sant Joan comptarà,

inicialment, amb un prebenjamí, un

benjamí, un aleví, infantil, cadet, juvenil

i femení, encara que existeix la possibilitat

d’ampliar amb una altra formació aleví i

una altra d’infantil. Tot això dependrà

del resultat del procés d’inscripció, que

va començar a principi de setembre i que

està a punt de tancar-se.

Els responsables del club han fet de nou

una crida perquè els nens i nenes de

Montcada vagin a jugar amb ells, però

per aquesta ocasió el missatge va adreçat

especialment a reforçar l’equip femení.

El club compta amb poques noies. La

temporada passada el club ja tenia les

jugadores justes per poder disputar els

partits. Francisco Romero, un dels

responsables del club, ha explicat que

“ens hem de donar a conèixer entre

poblacions properes. Hi ha moltes

joves que volen jugar a futbol i no

saben que a Montcada existeix un

equip femení federat”. De moment, el

club compta amb aproximadament una

desena de jugadores, un número

insuficient perquè “constantment es

produeixen baixes”. Malgrat comptar

amb poques jugadores, el club va inscriure

el femení a la Federació des del primer

moment. “Crec que serem capaços

d’acabar la lliga”, conclou Romero.

>>A dalt, Infantil B del CD Montcada. A baix, aleví de l’EF Can Sant Joan

SILVIA DÍAZ

>>Partit de pretemporada entre el Júnior
i el Sènior B

SILVIA DÍAZ
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L’augment de jugadors permet
crear dos equips per categoria

El juvenil jugarà en una nova competició

de la lliga nacional

� �

PRESENTACIÓ DEL FUTBOL SALA MONTCADA�

El club presidit per Eusebio Carrero incorpora molts

canvis a la base. Els vestidors del Pavelló Miquel Poblet

es quedaran petits per acollir la quantitat d’infants que el

club mourà durant aquesta temporada. El Montcada ha

doblat el nombre de conjunts i cada categoria comptarà

amb dos equips, un de primer any, de formació dels

jugadors, i un de segon, on els infants competiran per

assolir els millors resultats. Tots els equips de base, el

sènior B i el primer equip, junt amb l’equip tècnic, es van

presentar oficialment davant l’afició i les autoritats

municipals el passat 14 de setembre, al Pavelló Miquel

Poblet. Precisament, l’augment dels nens a la base ha

provocat una de les novetats de la temporada, els espais

d’entrenament. El Vitelcom Montcada disposarà d’hores

d’entrenament al Pavelló Miquel Poblet, la pista coberta,

la de Can Cuiàs i l’escola Elvira Cuyàs.

L’equip tècnic està reforçat

Per a aquesta temporada, el club ha incorporat  la figura

del director general del futbol base, que serà Jorge

Comas, qui, a més, comptarà amb altres dos coor-

dinadors, José Andrés, responsable de formació dels més

petits, i Robert Pluvins, coordinador dels cadets, juvenils

i dels jugadors sèniors. El director general  ha explicat

que, per a la base, el club ha incorporat un fisioterapeuta

i un preparador físic. “El nostre objectiu és que la base

tingui personalitat pròpia i no sigui un complement

del primer equip. Estem fent un gran esforç

econòmic i humà perquè això sigui així”, explica

Comas. I, a més dels canvis a l’organigrama del club, el

Vitelcom ha adquirit un local a pocs metres del Pavelló

Miquel Poblet.

Tots els equips a Preferent

Els equips A de cada categoria es troben a la màxima

divisió, a Preferent, i aquest any lluitaran per matenir-la.

Segons Jorge Comas, “volem que l’equip A de cada

categoria quedi entre els tres primers llocs de la

classificació quan acabi la lliga. Un altre objectiu

que tenim és que almenys un jugador de cada equip

pugui formar part de la Selecció Catalana de cada

categoria”. La finalitat de l’equip B de cada categoria

serà formar jugadors perquè l’any següent puguin ser

competitius i juguin per buscar els millors resultats. Qui

competirà a una divisió diferent a les de la resta de

categories serà l’equip juvenil. La Lliga Nacional de

Futbol Sala ha creat una nova lliga nacional, una competició

que presenta clubs de Catalunya, Llevant i Aragó. En

principi, el Montcada no estava inclòs en aquesta lliga,

però ha adquirit els drets de la Penya Blaugrana Gramanet

3000. Segons el director general de la base, Jorge Comas,

“la negociació per adquirir l’equip no ha estat fàcil

perquè també hi estaven interessats el Miró Martorell

i La Unió de Gramanet”. Segons Comas “aquesta nova

competició està de proves, és el primer any que es

posa en marxa, però es preveu que es disputarà un

campionat d’Espanya i una Copa del Rei”. El Vitelcom

encara està buscant alguns jugadors per reforçar equips,

com ara el benjamí B.
Equip Juvenil A Equip Juvenil B

Equip Benjamí A Equip Benjamí B

Equip Aleví A Equip Aleví B

Equip Infantil A Equip Infantil B

Equip Cadet A Equip Cadet B

FOTOS: SILVIA DÍAZ

La base estrena organigrama amb

un director general i dos coordinadors

L’augment de jugadors permet
crear dos equips per categoria
L’augment de jugadors permet
crear dos equips per categoria
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Cadet Femení (Jornada 1)
Fase Prèvia. C. Catalunya.

Preferent B. Grup 3

UE Mataró - La Salle Mont. 58-36

Reus Ploms - CB Celoni      53-52

Minguella - S. Gabriel Vilad. 43-72

� ESPORT ESCOLAR

Aquesta primera setmana de
curs, el CDEM i les AMPAS de
les escoles estan tornant a
repartir a tots els centres escolars
un full de preinscripció per a
tots aquells alumnes que vulguin
practicar jocs escolars aquesta
temporada 2003-2004. És el
segon cop que enguany els nens
tindran a les seves mans aquest
imprès, ja que al juny es va
repartir un primer per tal que els
organitzadors de l’esport
comencessin a conèixer la quan-
titat d’infants que practicaran
esport escolar aquest any i a
formar grups. D’aquesta primera
crida, segons la coordinadora de
l’esport escolar de Montcada,
Susana Moreno, “hi ha hagut

bons resultats a iniciació

esportiva, amb 60 infants ja

inscrits. El multiesport de

primària també ha funcionat,

però a secundària la resposta

ha estat pràcticament nul·la”.
Una de les novetats més des-
tacades de l’esport escolar aquest
curs és la posada en marxa del
multiesport, una modalitat
adreçada als alumnes de primer
i segon d’ESO. Els inscrits
practicaran un esport diferent
cada trimestre, futbol, bàsquet i
handbol. De moment, amb el
resultat de les preinscripcions
de juny, el CDEM podria comp-
tar amb 4 equips de multiesport
per aquesta temporada. La
majoria dels col·legis han ac-
ceptat que l’oferta esportiva sigui
comuna, a excepció de l’escola
El Viver, que compta amb un

programa esportiu escolar propi.
El CEIP El Turó ha decidit
participar aquest any a la lliga
escolar.

Augment del preu

de les activitats

Els pares dels alumnes s’han
trobat amb què la quota per
practicar esport aquest any és
més alta que altres cursos, es-
pecialment a la iniciació espor-
tiva, per als més petits, que té un
preu de 80 euros. Per infantil i
secundària el cost és de 48 euros,
perquè aquesta fase escolar rep
una subvenció de l’Ajuntament.
El preu serà el mateix per a totes
les escoles, a excepció del Viver,
que continuarà oferint gratuï-
tament l’esport escolar i amb
monitors voluntaris propis.
Susana Moreno explica que “per

aquest any volem comptar

amb monitors especialitzats,

llicenciats o estudiants

d’INEF o especialistes en al-

guna modalitat esportiva.

Volem que professionals for-

min als nostres nens”. Els mo-
nitors seran tècnics però la coor-
dinadora no oblida la impor-
tància dels voluntaris: “Conti-

nuem necessitant gent a les

AMPAS de les escoles per

coordinador l’esport”. De mo-
ment, Moreno ha informat que
compta amb una desena de mo-
nitors, però bàsicament per
cobrir la primària. Per secundària
“ens posarem en contacte

amb l’IES Gallecs, a Mollet,

on es cursa el cicle formatiu

d’activitats esportives, per

oferir-los la possibilitat que

El CDEM inicia les preinscripcions
a l’esport escolar per al 2003-3004

Bàsquet

Cadet Masculí (Jornada 1)
Fase Prèvia. C. Catalunya

Preferent B. Grup 4

CB MONTCADA

Sant Gabriel - CB Montcada 74-40

ADE Fuster - JAC Sants    50-102

CE IPSI A - AE Minguella  60-68

Júnior Masculí (Jornada 1)
Fase Prèvia.C. Catalunya.

Preferent B. Grup 4

Solsona - CB Montcada   103-100

Lima Horta - Grup Barna    93-71

AB Esplugas - AE l’Hospitalet A  a.

LA SALLE

més esp�rts

>>El korfbal és l’únic esport que es practicava a Secundària l’any passat

SILVIA DÍAZ

Equip Partits Punts
1 JAC Sants 1 2

2 AE Minguella 1 2
3 CB Sant Gabriel 1 2

5 CB Montcada 1 1

Equip Partits Punts
1 UE Lima Horta 1 2

2 CB Solsona 1 2
3 CB Montcada 1 1

4 CB Grup Barna 1 1

Equip Partits Punts
1 UE Sant Gabriel 1 2

2 UE Mataró 1 2
3 CN Reus Ploms 1 2

5 La Salle Montcada 1 1

� RESULTATS I

CLASSIFICACIONS

SILVIA DÍAZ

alumnes en pràctiques siguin

els entrenadors a Montcada”.

El periode d’inscripcions acaba el 29 de

setembre

�

Està previst iniciar les activitats esportives

el proper 6 d’octubre

�




