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Roden un curt
a la Casa de
les AigüesMontcada, territori d’afició a la caça

el retro-visor
La primera societat de caçadors es va crear als anys cinquanta davant el gran nombre d’aficionats

laura grau
antoni trias

ARXIU P.BALART

 >>  Membres de la Societat de Caçadors El Tordo en un dinar als  anys cinquanta al restaurant Can Piqué

A la Serralada de
Marina i al Turó s’hi

podia trobar una gran
varietat d’espècies

Des de temps antics a Montcada
i Reixac l’esport de la caça ha
estat molt arrelat entre una part
de la població, lògicament la que
es podia permetre la despesa
d’adquirir una escopeta i tot el
material necessari per a aquesta
pràctica esportiva. Els conreus
de la plana del Vallès afavorien
que aus de tota mena hi fessin
parada com guatlles, estornells,
tords o coloms. Les lleres del
Besòs i el Ripoll també eren punt
de proveïment per a moltes aus
migratòries com ànecs, polles
d’aigua o becades. Als boscos
de la Serralada de Marina i del
Turó s’hi podia trobar una gran
varietat de peces com conills,
teixons, porcs senglars o guineus
i aus com la perdiu, el tudó, la
tórtora i la merla. La degrada-
ció progressiva dels nostres bos-
cos ha perjudicat les condicions
de vida de tota aquesta variada
fauna però, sorprenentment, en-
cara sobreviuen algunes espècies.
Caça prefabricada. La
prohibició de matar animals
salvatges i la regulació d’aquest
esport han contribuït a millorar
la situació. “Ara la caça que es

practica és prefabricada
perquè no es maten animals
del bosc, sinó conills i faisans

criats en captivitat i que es
deixen anar com a preses”,
explica Pere Balart, un dels
fundadors de la primera societat
de caçadors –El Tordo– que es
va crear a Montcada als anys
cinquanta i que continua funcio-
nant. “Els socis pagàvem dues
pessetes mensuals”, recorda.

Amb 84 anys, en Pere de Cal
Balart, soci honorífic de l’entitat
i caçador experimentat, encara
va molts dies a la muntanya amb
els seus dos gossos, però ja no
s’enduu l’escopeta. “El que
m’agrada és estar en contacte
amb la natura , ara em fa pena
matar els animals”, diu.

laura grau
redacció

Alumnes del Centre d’Estudis
Cinematogràfics de Catalunya
(CECC) van utilitzar la Casa de
les Aigües el passat 8 d’octubre
com un dels escenaris del curt-
metratgre de terror Sangre de tu
Sangre que han rodat com a
projecte de fi de carrera. L’ac-
tor protagonista, Marc Loher,
de 32 anys, és veí de Montcada.
El film narra la història d’un trio
amorós amb vampirs inclosos i
referències a Romeu i Julieta, de
Shakespeare. Segons el director,
Agustín Calderón, es tracta
“d’una història plena de peri-
pècies, desenfre, amor i
desamor, suspesa entre el tea-
tre i el cinema expressionis-
ta”. L’equip de rodatge té
previst projectar el curt al recinte
a final de novembre.

 >>  Marc Loher amb la protagonista

MARIA ANTIGNOLO
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BÀSQUET. GRUP C DE LA LLIGA EBAEl Valentine comença amb un bagatge
negatiu a causa de la manca d’encert

Els homes de César Saura s’han situat antepenúltims després de perdre tres partits i guanyar-ne un
sílvia alquézar
redacció

 >> Dani Pérez lluita amb un jugador del Montsó en el primer matx que el Valentine ha guanyat a la lliga

SANTI ROMERO

El Valentine masculí ha tornat a
reviure el mal inici de lliga de la
temporada anterior. Els homes
de César Saura no han comen-
çat gaire fins, sobretot en atac, i
han sumat tres derrotes i una
victòria, uns resultats que l’han
portat a l’antepenúltima posició
del Grup C de la Lliga EBA. El
Montcada va caure derrotat en
el darrer matx a la pista del Sant
Pere de Terrassa per 65-59 en
un duel igualat que, en opinió
de l’entrenador, es va perdre per
les errades des dels llançaments
d’1 i 3 punts en els moments
claus. En les dues jornades an-
teriors, els montcadencs van
aconseguir  a casa l’únic triomf
sumat fins ara davant del Mont-
só per 78-75 i van encaixar una
derrota àmplia davant de
l’UGT Aragó per 102-81.
L’anàlisi. La plantilla reconeix
que no es troba al nivell desitjat
en els primers compassos de la
competició. “Potser ens falta

L’equipació del Valentine vesteix jugadors del Senegal
El capità del Valentine, Jordi Pons, va participar recentment en unes colònies i un campus de bàsquet
en dues regions del Senegal, projectes promoguts per l’Escola Pia. El pivot montcadenc, mestre de
professió, va repartir entre els responsables de les dues iniciatives més de 200 equipacions del CB
Montcada. A la foto, Pons –amb samarreta blanca– envoltat de jugadors de Socone. “Ha estat una
experiència personal molt gratificant, tenen un capital humà excepcional”.  SA

‘ÉS UN BON EQUIP QUE ESTARÀ A DALT’
la presidenta, rosa olivares

-Està preocupada?
Una mica, perquè és la primera
temporada de la nova junta i
l’equip EBA no està massa
inspirat.-És optimista?
Sí! Tenim un equip compensat,
similar a la temporada passa-
da. Ens manca un pivot fort,
però tinc la confiança que la
plantilla tirarà endavant i esta-
rem a dalt com l’any anterior.-Hi ha possibilitats d’incor-porar un pivot?
Ho veig difícil, sobretot per una
qüestió econòmica. Hem
d’esperar l’evolució del bloc.

CB MONTCADA

acabar de conjuntar-nos”,
apunta l’aler Jaume Santandreu,
vuit anys al club montcadenc.
En aquest sentit, l’entrenador,
César Saura, creu que s’ha de
millorar molt a nivell d’equip,
però ha afegit que a alguns juga-
dors veterans de la plantilla com
Dani Pérez i Jaume Santandreu“els està costant estar al centper cent i això pot fer que laintegració dels nous s’estiguiretardant més del previst”.
Respecte a les pròximes jorna-
des, el cos tècnic i els jugadors
es mostren optimistes. El pro-
per partit de lliga a casa –el 22
d’octubre contra l’Esplugues–
ho viuen com una final que no
poden perdre sota cap con-
cepte. El tècnic assegura que no
serà gens fàcil perquè el rival té
un joc interior potent, un dels
punts febles locals davant la
manca d’un pivot alt que intimidi
en defensa. “És una lliga moltigualada, hem d’assegurar elspartits de casa i arrencar elspunts que poguem fora”, ha
dit el capità, Jordi Pons.

-L’equip que ha començatamb bon peu és el Valen-tine femení.
Estant jugant bé i, la veritat,
crec que tenen moltes opcions
de jugar, com a mínim, les
fases d’ascens. SA

 >> La presidenta Rosa Olivares
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L’STE Group Montcada es manté
a dalt tot i els problemes a casa

>> FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera A

 >>  Jhony va marcar un gol de vaselina davant del Manresa

rafa jiménez
redacció

FOTOS: SANTI ROMERO

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

El Valentine és primer després
de superar dos rivals directes

sílvia alquézar
redacció

 >>  La plantilla del CB Elvira Cuyàs de la temporada 2006-07

SANTI ROMERO

El Valentine femení segueixintractable al Grup Quart deSegona Catalana. L’equip dirigitper Beni López es troba a laprimera posició en solitari amb8 punts i cap derrota en quatrepartits. A les dues últimes jorna-des, el Montcada s’ha imposata dos rivals directes en la lluitaper l’ascens de categoria. El dia21 va vèncer el Caldes per 70-76, mentre que una setmanaabans havia superat el Grano-llers per 64-55 en un matx igualata la primera part que es vatrencar a la represa desprésd’una sortida espectacular de lesjugadores montcadenques.
Darrer triomf. Respecte al’últim partit, el Valentine no vafer un bon joc, sobretot en de-fensa. Per al tècnic, la clau va serla intensitat dels últims tres mi-nuts, amb una renda favorablede nou punts. La plantilla s’hamostrat il·lusionada amb el lide-

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

L’Elvira Cuyàs se situa a
la part baixa de la taula

sílvia alquézar
redacció

El CB Elvira Cuyàs ha sumatdues derrotes i una victòria enl’inici de lliga al Grup Quart deSegona Catalana. El 30 de se-tembre va aconseguir el primertriomf davant de l’ATHC per54-44, mentre que a la jornadasegüent va caure derrotat con-

>> ENTREVISTA
Emilio: ‘Hem

de sumar
quatre triomfs
contundents’

-Com valores l’inici de
temporada de l’STE?L’equip està bé, encara que adins del vestidor hi ha unamica d’ansietat perquè no ensestan entrant totes les oca-sions. A més, tampoc estemobtenint bons resultats a casa.
-Sentiu una mica de pres-
sió externa?No, la pressió ens la posemnosaltres que som els primersque volem guanyar sempre.És molt important millorarl’efectivitat ofensiva. Els par-tits són igualats i, si no mar-ques, es compliquen molt.
-Urgent guanyar a casa?Sí, ens falta encadenar quatreresultats contundents per aga-far més confiança.
-A nivell personal, estàs
sent decisiu.-Em trobo molt bé, tot i queno és fàcil tornar a ser pivotdesprés d’haver jugat de tan-cament la temporada passa-da a Gavà.

 >> El pivot Emilio

ratge del Grup Quart, tot i queno vol eufòries. En aquest sentit,el tècnic Beni López consideraque encara és massa d’hora perfer una anàlisi.Sobre el gimnàsmunicipal, l’entrenador reconeixque jugar aquí no els afavoreixgens perquè és un espai petit queno permet fer un joc ràpid, una

de les virtuts del Valentine:
“Estaria bé poder tornar a
disputar els matxs a la pista
coberta”.El Valentine jugarà   el21 a casa contra el Balaguer, eltercer, i en la jornada següent esdesplaçarà a Andorra, també ales primeres posicions a untriomf del conjunt local.

tra el Collblanc per 55-44. Eldarrer matx de lliga, previst eldia 14 al gimnàs municipal, esva suspendre a petició del CNSabadell B. El conjunt de MasRampinyo, que va aconseguirl’ascens a la categoria la tempo-rada passada, es troba a la tret-zena posició amb 4 punts i elpartit ajornat.

El STE Group Montcada con-tinua en la part alta de la Prime-ra Nacional A, malgrat no haverguanyat encara a casa, passarproblemes en la materialitzacióles ocasions i tenir diversos ju-gadors lesionats. Marc Sala noha pogut debutar per culpad’una tendinitis i en les últimessetmanes van caure Rafa Bufill iels porters Javi i Ivan Font.Aquests últims es van lesionar,amb un tall en la barbeta i unproblema en un dit de la màrespectivament, en el partit con-tra el Manresa.
Primera derrota. Precisa-ment aquest dia, en la quarta jor-nada, va arribar la primera der-rota des que Carlos Leandro vaassumir la direcció de l’equip elpassat estiu. Els manresans vandonar la gran sorpresa al endur-se els tres punts en un partit enquè sempre van anar a remolc.A l’inici de la segona meitat,l’STE Group es va posar ambun còmode avantatge de 3 a 1.No obstant això, la falta d’encertper rematar el resultat li va do-nar vida als visitants que van em-patar en l’equador de la segonameitat. Jhony va tornar a avançarals de Leandro amb una bonicavaselina, però el Manresa va re-

accionar de nou amb dos golsen els tres últims minuts que livan donar el triomf (4-5).Òbviament, Leandro no va que-dar gens satisfet amb aquestresultat: “No hem jugat bé
perquè potser hem sortit una
mica relaxats. Espero que
hagi estat l’única ensopegada
d’aquest estil de la tempora-
da”.

Els jugadors de l’STE Groupvan prendre nota de l’empipa-ment del tècnic i van recuperarel camí de la victòria una setma-na després en vèncer a casa delCan Tito Vilanova del Camí (2-3). Molt superiors tècnicament,els montcadenses van dur sem-pre la iniciativa. No obstant això,els problemes per materialitzarles ocasions van generar una

mica d’inquietud quan el capitàlocal, Jaime, va fer l’empat, através d’un penal, a 11 minutsdel final. Sergio, meta del sèniorB del club montcadenc que vasubstituir a un bon nivell alslesionats Javi i Iván Font, pocva poder fer per a evitar-lo.Afortunadament, en aquestmoment va aparèixer el jugadordel STE Group que s’està mos-trant més inspirat de cara a porta,Emilio. L’excomponent delGavà va fer una bona jugadapersonal i va assolir el definitiu2 a 3 dos minuts més tard. Unasituació molt semblant va passardues setmanes abans a La Mue-la. Els aragonesos van ser capa-ços de remuntar l’avantatge delSTE Group Montcada fins a tresocasions. Al final, va haver deser de nou Emilio el que li vadonar la victòria als montca-dencs a tres minuts de la conclu-sió del matx (3-4). Després delpartit a Vilanova del Camí,Leandro continuava preocupat:
“L’equip està jugant bé, però
m’amoinen les dificultats que
estem tenint per aprofitar les
ocasions”.L’STE Group Montcada jugaràel 21 d’octubre a casa contra elPolideportivo Andorra de Terol,mentre que a la jornada següentvisitarà la pista del FS GarcíaMarfil Santa Coloma.

 >>  El Valentine femení vol tornar a jugar a la pista coberta

PILAR ABIÁN
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada
lidera la classificació

amb cap derrota
sílvia alquézar
redacció

La bona ratxa segueix en l’inici
de temporada del CD Montca-
da, que s’ha col·locat líder en
solitari del Grup Primer de Pre-
ferent amb 13 punts. Els núme-
ros són força espectaculars: 3
gols en contra, 11 a favor, 4 vic-
tòries, 1 empat i cap derrota. En
l’últim matx de lliga, els mont-
cadencs es van imposar al Vilas-
sanès per 1-0, amb un tant del
capità Sergio, que va fer un hat-
trick a la jornada anterior durant
la visita a Sant Celoni, on l’equip
de Toni Carrillo va vèncer per
1-3. Els únics dos punts que se
li han escapat al conjunt local
van ser contra el Vic, amb qui
va empatar a dos gols a casa en
un matx amb polèmica arbitral
arran de la senyalització d’un
primer penal a favor del conjunt
osonenc considerat inexistent
per la plantilla local.

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan remunta posicions
mentre que el Santa Maria baixa
Sort desigual per als dos equips
locals al Grup Novè de la Sego-
na Regional de futbol. Els resul-
tats de les últimes tres jornades
han permès al Sant Joan Atlètic
pujar posicions a la taula, mentre
que el Santa Maria ha perdut
alguns llocs. El conjunt que
dirigeix Víctor Ortega ha
ascendit fins al sisè lloc amb 8
punts, mentre que l’equip de
Terra Nostra és dotzè amb 6.
Pel que fa als resultats, el Sant
Joan té un balanç força positiu

 >>  El capità Sergio intenta controlar una pilota davant dos jugadors del Vilassanès sota l’atenta mirada del tècnic local

SANTI ROMERO

 >> El migcampista Sinobas intenta fer una passada davant la pressió d’un rival

SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

El capità del CD Montcada, el
davanter centre Sergio, ha ini-
ciat la nova temporada amb l’ol-
facte de gol com en els seus
millors temps, amb 8 tants en
només cinc jornades. El pitxixi
montcadenc ja ha fet enguany
dos hat-tricks: contra el Marti-
nenc i el Sant Celoni. “L’equip

vuit gols del capità Sergio

Les claus. El tècnic del
Montcada, Toni Carrillo, valora
especialment la solidesa defen-
siva, que està sent determinant
en els primers compassos de la
temporada. “Estem demos-trant ser un equip sòlid al dar-rera, un fet molt importanten aquesta categoria tanigualada”, opina l’entrenador,
qui també ha destacat el talent
ofensiu dels davanters. Després
del bon inici, el que més pre-
ocupa ara per ara a Carrillo és
poder mantenir el nivell fins a
final de temporada. De fet, en
el darrer matx contra el Vilas-
sanès el Montcada ja no va ju-
gar tan còmode com en els par-
tits anteriors “perquè cada ve-gada ens estudiaran més”, ha
remarcat l’entrenador, qui ha
lloat la maduresa i el bon ofici
de la plantilla davant de situa-
cions més complicades que van
haver de resoldre amb una ju-

gada d’estratègia a l’últim minut
del primer temps.
El CD Montcada jugarà el
pròxim 22 d’octubre al camp
del Sant Cugat, a la zona baixa
de la classificació amb 5 punts.
El proper partit al camp muni-
cipal de la Font Freda serà el dia
29 contra el Llagostera, amb 10
punts a la sisena posició.

fora de casa, amb dues victòries
en els dos darrers desplaçaments
al camp de la Peña Los Amigos
de les Franqueses (0-2) i del
Montornès (1-2).
Reivindicació. Al camp mu-
nicipal de la Font Freda, l’equip
de Can Sant Joan va empatar a
dos gols contra el Sant Celoni.
El tècnic creu que els mals resul-
tats a casa es deuen al fet que no
entrenen cap dia al camp on ju-
guen. “És com si juguéssimsempre fora. Hem demanatpoder entrenar almenys un

dia a la setmana al camp dela Font Freda”, ha dit Ortega.
Respecte al Santa Maria, l’equip
de Miguel Argüelles no ha su-
mat cap punt a les últimes tres
jornades. El conjunt de Terra
Nostra va perdre contra el Mar-
torelles per 2-1, el Vilamajor per
1-5 i el Cardedeu per 1-3.
Als pròxims partits, el Santa
Maria es desplaçarà a la Garriga,
mentre que el Sant Joan rebrà el
Martorelles. El derbi montca-
denc es viurà a la setena jornada
el dia 28 al camp de la Ferreria
a partir de les 18h.

està bé i jo estic bé, va lligat”,
ha dit Sergio, qui reconeix que
els resultats són bons perquè
l’equip juga sense pressió. “El
futur és el pròxim partit, no
pensem més enllà”, ha indicat
el capità, qui ha lloat la solidesa
defensiva i l’efectivitat en les
jugades d’estratègia. SA
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>> HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana

La Salle trenca el malefici i
debuta a la lliga amb victòria

sílvia alquézar
redacció

SANTI ROMERO

La Salle masculí ha trencat el
malefici de les últimes tempora-
des en debutar a la Lliga Catala-
na el 30 de setembre amb una
victòria davant del Terrassa a
domicili per 22-23 en un matx
igualat amb un final d’infart. A
la jornada següent, l’equip de
Jaume Puig, sense fer un gran
partit, va superar per 34-20 el
Sant Fost, un equip que va mos-
trar moltes mancances amb
nombroses pèrdues de pilota i
poca efectivitat en atac.
Ensopegada.  En l’últim
matx, disputat el 14 d’octubre,
La Salle va encaixar la primera
derrota a la competició davant
del Barberà per 29-22, una pis-
ta on havia guanyat a les tres
últimes temporades. El conjunt
local va cometre massa errades
a la pista vallesana com nom-
broses passades defectuoses i la

>> HANDBOL FEMENÍ. Lliga Catalana

La Salle ISTE guanya el
primer matx a Cardedeu

 >> La romanesa Mariana fa un llançament davant una rival del Sant Esteve

SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

La Salle femení ha començat la
Lliga Catalana amb una derrota
a casa en la primera jornada
contra el Sant Esteve Sesrovires
per 12-13 i un triomf a la pista
del Cardedeu per 20-25.
L’objectiu de la plantilla és po-
der classificar-se per a la fase

 >> El primera línia Paco Gómez llença a porta en el matx del Sant Fost

manca d’encert en ocasions cla-
res de gol. “Hem debutat amb
triomf i això és important,
però espero que a final de
temporada també poguem

estar a la fase dels millors,
com hem fet altres tempo-
rades que hem començat
perdent”, ha dit l’entrenador,
Jaume Puig.

d’ascens i jugar amb els millors
equips de Catalunya. L’equip és
fruit de la fusió dels dos sèniors
de la temporada passada. Se-
gons La lateral Núria Sánchez
opina que la millor virtut
d’aquesta plantilla, dirigida per
Juan Manuel Fernández, són les
ganes per fer-ho bé, aprendre i
quedar el més a dalt possible.

més en 2 minuts

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> 1a Divisió

L’objectiu: pujar de categoria
L’Associació Esportiva Can Cuiàs ha iniciat la nova tem-
porada amb l’objectiu d’aconseguir l’ascens de categoria.
El conjunt sènior està a Primera Divisió, enquadrat al
Grup Segon. L’equip s’ha reforçat amb diversos
fitxatges de qualitat, tot i que el tècnic, Alfonso Anés,
ha mantingut la columna vertebral de la temporada
passada. En les primeres jornades de lliga, l’AE Can
Cuiàs va guanyar l’Iris Sol per 1-0, va perdre per un
contundent 8-0 a la pista del Mistral i va vèncer el
Martorelles per 6-4. SA

STE GROUP B. FUTBOL SALA> TerritorialCap triomf en tres jornades
El sènior B de l’STE
Group Montcada no
ha començat amb bon
peu al Grup Segon de
Territorial, ja que ha en-
caixat tres derrotes en
les tres primeres jorna-
des. El conjunt local,
dirigit per Sergio Ber-
rio, ha perdut contra el Vilassar, el Santa Coloma i el
Premià. SA

LA SALLE B. HANDBOL> Segona CatalanaDebut amb una àmplia derrota
La Salle B masculí ha començat la lliga de Segona Cata-
lana amb una àmplia derrota a la pista del Vilamajor
per 34-10.  LR

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana
Triomf a casa i dues derrotes a domicili
El sènior B masculí del CB Montcada ha perdut els
dos darrers partits de lliga disputats a domicili – davant
del Navàs per 79-73 i contra el Sant Quirze per 57-42–
i n’ha guanyat el que va jugar a casa contra el Centelles
per 83-68. El conjunt local es troba a la sisena posició
amb 8 punts en cinc jornades. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorial
Dues ensopegades consecutives
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs ha perdut els
dos darrers partits de lliga que ha disputat: a la pista del
Ronçana per 57-54 i a Canovelles per 78-68. Els
montcadencs ocupen la dotzena posició del Grup
Segon amb 4 punts i un matx menys. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Ct. B
Dos sèniors, un masculí i un femení
El Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan té aquesta
temporada dos conjunts sèniors: manté el femení –que
juga al Campionat de Catalunya B– però ha creat un
equip masculí, que també milita al torneig català B. El
sènior femení –foto inferior– ha començat de manera
brillant, amb cap derrota en les quatre primeres jornades,
unes victòries que l’han situat a la primera posició del
Grup Primer amb 8 punts. Per la seva banda, el conjunt
masculí –foto superior– es troba al desè lloc del Grup
Primer amb 5 punts i un matx menys. En l’última jor-
nada, l’equip masculí es va imposar al Mollet a casa per
68-48, mentre que les noies van superar el Calella –que
va acabar amb dues jugadores– per 43-18. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

les classificacions
FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 3, 4 i 5
La Muela-STE 3-4
STE-Manresa 4-5
Vilanova-STE 2-3
Equip Pj. Pt.1 Hospitalet 5 13
2 Teruel 5 12
3 Barcelona 5 10
5 STE Group 5 10
Territorial. Grup 2
Jornades 1, 2 i 3
STE B-Vilassar 2-5
Sta. Coloma-STE B3-1
STE B-Premià 4-5
Equip Pj. Pt.1 Gironella 3 9
2 Parets 3 9
3 Vall Tenes 3 9
13 STE Group 3 0
Primera Divisió. Grup 2
Jornades 1, 2 i 3
Can Cuiàs-Iris Sol 1-0
Mistral-Can Cuiàs 8-0
C. Cuiàs-Martorelles6-4
Equip Pj. Pt.1 Lluís Millet 3 9
2 Touring 3 7
3 Sentmenat 3 7
6 Can Cuiàs 3 6
BÀSQUET
Lliga EBA. Grup C
Jornades 2, 3 i 4
UGT-Valentine 102-81
Valentine-Montsó 78-75
St. Pere-Valentine 65-59
Equip Pj. Pt.1 Andorra 4 7
2 Igualada 4 7
3 Navàs 4 7
12 Valentine 4 5
2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 3, 4 i 5
Navàs-Montc. B79-73
Mont. B-Centelles 83-68
St. Quirze-Montc.B57-42
Equip Pj. Pt.1 Santpedor 5 9
2 Navàs 5 8
3 Balaguer 5 8
6 Montcada B 5 8

Territorial masc. Grup 2
Jornades 2, 3 i 4
Ronçana-Elvira 57-54
Descansa: Elvira
Canovelles-Elvira 78-65
Equip Pj. Pt.1 Ronçana 4 8
2 Canovelles 4 8
3 Sta. Perpètua4 7
12 Elvira 3 4
Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 2, 3 i 4
Descansa: Can St. Joan
Llagosta-St. Joan 66-62
St. Joan-Mollet 68-48
Equip Pj. Pt.1 Premià 4 7
2 Mataró 4 7
3 Canet 4 7
10 C. St. Joan 3 5
2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 2, 3 i 4
Gervasi-Valent. 61-107
Elvira-ATHC 54-45
Collblanc-Elvira 55-44
Valent.-Granollers 64-55
Caldes B-Valent. 70-76
Elvira-Sabadell  B a.
Equip Pj. Pt.1 Valentine 4 8
2 Mollet 4 7
3 Balaguer 4 7
4 Seca 4 7
14 Elvira 3 4
Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 2, 3 i 4
St. Joan-Gaudí 49-32
CAT-St. Joan 37-55
St. Joan-Calella 43-18
Equip Pj. Pt.1 Can St. Joan 4 8
2 Castellar 3 6
3 Sarrià 3 6
4 AECS 21 3 6
FUTBOL
Preferent. Grup 1
Jornades 3, 4 i 5
Montcada-Vic 2-2
St. Celoni-Montcada1-3
Montc.-Vilassanes  1-0
Equip Pj. Pt.1 Montcada 5 13
2 Bellavista 5 12
3 S. Cristóbal 5 11

4 Vilassar 5 10
2a Regional. Grup 9
Jornades 3, 4 i 5
Los Amigos-St. Joan0-2
Martorelles-Sta.Maria2-1
St. Joan-St. Celoni 2-2
Sta.Maria-Vilamajor 1-5
Sta.Maria-Cardedeu 1-3
Montornès-St. Joan 1-2
Equip Pj. Pt.1 Cardedeu 5 13
2 La Torreta 5 11
3 Vilanova 5 10
4 Sta. Eulàlia 4 10
6 Sant Joan 5 8
12 Sta. Maria 5 6
HANDBOL
Lliga Catal. masc. A
Jornades 1, 2 i 3
Terrassa-Salle A 22-23
Salle A-St. Fost 34-20
Barberà-Salle A 28-22
Equip Pj. Pt.1 Banyoles 1 2
2 GEIEG 1 2
3 La Salle 1 2
4 OAR Gràcia 1 1
2a Catalana masculí
Jornada 1
Vilamajor-Salle B 34-10
Equip Pj. Pt.1 Vilamajor 1 2
2 Bordils 1 2
3 Rubí 1 2
16 Salle B 1 0
Lliga Catal. fem. B1
Jornades 1 i 2
Salle-St. Esteve 12-13
Cardedeu-Salle 20-25
Equip Pj. Pt.1 St. Esteve 2 4
2 La Salle 2 2
3 Asco 1 2
4 Tarragona 2 0
ATLETISME
Mitja Marató Barbastro
80  E. Rdez. 1h30’11’’
89 A.Fraile 1h31’02’’
168 A. Ortiz 1h36’25’’
194 E. Teruel 1h38’05’’
204 A. Ortega 1h.38’54’’
306 J. Flores 1h44’57’’
382 E. Maya 1h49’54’’
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>> ESCACS. Últimes victòriesEl Montcada triomfaa la Festa Catalana

sílvia alquézar
redacció

JAM

El CC Montcada
es consolida a

la Segona Divisió

>> CICLISME. Balanç de la temporada

El Club Ciclista Montcada –pa-trocinat per Saunier Duval il’empresa local ConstruccionesAlcaraz– ha tancat amb èxit latemporada, que va cloure el 22d’octubre amb la tradicionalEscalada a Montjuïc. Ibon Zu-gasti va ser el cinquè de la gene-ral en elit sot-23 i, per equips,Montcada va acabar en terceraposició en la mateixa categoria.A més, l’excorredor montca-denc Albert Losada, que ara per-tany al club Kaikú, va finalitzarsegon en la classificació profes-sional.
Altres podis. L’entitat localva obtenir també bons resultatsa la Volta a l’Empordà, que vatenir lloc els dies 6, 7 i 8. IbonZugasti va guanyar el premi dela muntanya i va ser tercer de lageneral, mentre que Aleix Fà-bregas va ser el primer classificaten les categories sot-23 i sot-21estatal. Per equips, el  Montcadava acabar en sisè lloc.

 >>  Alguns dels corredors del CC Montcada, la directiva i el cos tècnic

sílvia alquézar
redacció

PILAR ABIÁN

 >> Eva Zamarreño, Judith Oliva i Teresa Muñoz van guanyar per equips

Bona participació
a la marxa en bici
Desenes de corredors, especial-
ment nens i nenes acompanyats
pels seus pares i mares,van par-
ticipar el passat 1 d’octubre a la
vintisisena edició de la Marxa po-
pular en bicicleta que organitza
l’Associació de Veïns de Montca-
da Nova. La bicicletada es va ini-
ciar al parc Salvador Allende i va
passar per gairebé tots els barris
del municipi: Mas Rampinyo,
Font Pudenta, Terra Nostra, Can
Sant Joan, Montcada Centre i La
Ribera. LR

>> ATLETISME. Marató d’Amsterdam
Els atletes de la JAMacaben amb èxit
sílvia alquézar
redaccióEls tres corredors de la JoventutAtlètica Montcada (JAM) quevan participar el 15 d’octubre ala Marató d’Amsterdam vanacabar la prova amb èxit. ÀngelFraile –amb un temps de 3 ho-res, 3 minuts i 30 segons– va serel 515; Emilio Rodríguez –ambun registre de 3 hores, 5 minutsi 44 segons– va entrar el 572;mentre que Antonio Ortiz –3hores, 19 minuts i 18 segons–va acabar el 1.070 d’un total de5.828 arribats i més de 9.000 at-letes inscrits. També van córrer

CAN PIQUÉ

 >> Ortiz, Fraile i Rodríguez van acabar amb èxit la marató d’Amsterdam

>> MUNTANYISME
El Cim farà un

sopar amb motiu
dels 20 anys

Una vegada finalitzada la tem-porada, el club ha fet un balançmolt positiu, amb 28 podis i trestítols importants a nivell indivi-dual: Ibon Zugasti i Aleix Fà-bregas s’han proclamat cam-pions de Catalunya en elit i sot-23/sot-21. Fàbregas també ésel campió provincial de Girona,mentre que Zugasti és el campióde Barcelona en BTT. Perequips, el Montcada s’hamantingut a la Segona Divisió.
“Aquesta temporada ha signi-
ficat la consolidació en la ca-
tegoria”, ha indicat el directortècnic, Josep Maria Tapias, quitambé ha recordat que el clublocal és el sisè millor equip sot-23 d’Espanya. Tot i que tot justha acabat la temporada, elMontcada ja pensa en la següent,tenint en compte que enguanyno s’han cobert les despeses.
“Tenim problemes per con-
solidar els equips per manca
de pressupost. Descobrim els
corredors, però després se’n
van a d’altres clubs on co-
bren”, ha dit Tapias.

la marató dos atletes de Mont-cada: Francisco Tomás va ser el1.542 amb una marca de 3 ho-res, 29 minuts i 23 segons; i Ser-gio Benítez va entrar el 5.463amb un temps de 4 hores, 49minuts i 48 segons. D’altra ban-da, un altre corredor de la JAM,Asensio Rodríguez, va partici-par en la cursa de 10 quilòmetresa la ciutat holandesa, sent el 926de la general amb una marca de51 minuts. Els participants localshan lloat l’organització i el bonambient al llarg de tot el recor-regut urbà pels carrers d’Àms-terdam.

sílvia alquézar
redaccióEl Centre Excursionista deMontcada, el Cim, organitzaràel pròxim 10 de novembre unsopar emmarcat en la celebraciódel seu 20è aniversari, que tindràlloc al col·legi La Salle. Aquestserà l’acte central d’un progra-ma d’activitats que s’han fet alllarg de diversos mesos. La mésrecent va ser l’ascensió simultàniaa 20 pics per part de diferentssocis de l’entitat. Precisamentdurant el sopar és previst el lliu-rament d’un recull de fotografiesde la jornada als participants ala iniciativa.

Mostra. El Cim també faràproperament una exposicióamb les millors imatges de lescaminades fins al punt més altde les 20 muntanyes, entre lesquals hi havia algunes de les mésemblemàtiques de Catalunyacom la Pica d’estats, el Matagallso el Taga. Les inscripcions alsopar es poden fer fins al 7 denovembre a la botiga VilarrassaHomes –carrer Major, 69– o béa la farmàcia de Maria EulàliaRelat, situada a l’avinguda deCatalunya, 65, de Mas Ram-pinyo.

UE MONTCADA

La Unió Escacs Montcada vaposar el punt i final a la tempo-rada més exitosa de la seva his-tòria amb nous triomfs. En elmarc de la Festa Catalana delsEscacs, que va tenir lloc a Molletel 30 de setembre i 1 d’octubre,el club montcadenc –que va serel més guardonat amb cinc tro-feus– va recollir les copes deguanyadors del Campionat deCatalunya per equips de Divisiód’Honor, de sotcampió de laCopa Catalana de la màximacategoria i de sotcampió de lamateixa competició però en

Preferent. A més, durant la Festadels escacs la UE Montcada vasumar dues noves victòries: elconjunt femení –format perJudith Oliva, Eva Zamarreño iTeresa Muñoz– es van procla-mar campiones de Catalunya il’equip A masculí –composatper Juan Borges, Marcelo Pa-nelo, José María Hernando i Ale-jandro Ríos– van guanyar eltorneig català de partides ràpi-des. A l’esdeveniment, que vacloure amb un dinar, va assistiruna delegació municipal encap-çalada per l’alcalde, César Arri-zabalaga, i el regidor d’Esports,Juan Parra, tots dos del PSC.

SANTI ROMERO
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Vuit nous aparells de gim-
nàstica a l’aire lliure con-
viuen amb les atraccions
infantils del Parc Salvador
Allende, al costat del Ca-
sal de la Gent Gran de
Montcada i Reixac. Aquest
nou espai esportiu i de
lleure rep el nom de Parc
de Salut i està format per
elements similars als que hi
ha als gimnasos però fets
de material adaptat perquè
no es facin malbé a l’ex-
terior. La gent gran és la
principal destinatària del
Parc de Salut, però també
el pot fer servir la resta de
la població, inclosos els
infants.
Innovació. L’Institut
Municipal d’Esports i
Lleure (IME) és el depar-
tament que s’encarrega de
la gestió d’aquest espai,
que ha suposat una in-
versió de 30.000 euros.
L’empresa que ha instal-
·lat els aparells és Induer.

La inauguració del Parc de
Salut va tenir lloc el 12
d’octubre. L’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), va
destacar que “amb aquest
espai volem contribuir a
la qualitat de vida de la
nostra gent gran”. Per al
president de l’IME i regi-
dor d’Esports, Juan Parra

>>IME. Nova instal·lació

El Parc de Salut permetrà a la
gent gran fer esport a l’aire lliure

silvia díaz
mas rampinyo

Es tracta d’un espai amb vuit aparells en els quals es poden fer multitud d’exercicis

>> L’alcalde, a la dreta, i el president d’Induer van provar l’efectivitat dels aparells

SILVIA DÍAZ

afectada, traslladarem
els partits a la resta de
camps que tenim”. Si els
tràmits previs es desen-
volupen en la mesura del
previst, l’inici dels treballs
podria fer-se a principi del
2007.
Aquesta és la segona sub-
venció que la Generalitat
atorga a l’Ajuntament per

>> FUTBOL. Camp municipal de Can Sant Joan

La Secretaria General de
l’Esport ha atorgat una
subvenció de 67.600 eu-
ros a l’Ajuntament, que es
destinarà a la col·locació
de gespa artificial al camp
de futbol de Can Sant
Joan, una actuació que té
un cost global de 360.000
euros. El president de
l’IME, Juan Parra (PSC),
ha explicat que ara co-
mencen els tràmits admi-
nistratius i que “al Ple
d’octubre acceptarem la
subvenció i aprovarem
el plec de condicions
per adjudicar l’obra a
una empresa”. La instal-
lació de la gespa es farà a
mitja temporada dels
equips de futbol que ju-
guen a Can Sant Joan.
Afectacions.
Parra ha avançat que la
temporada “no es veurà

La Generalitat subvenciona
una part de la gespa artificial

                   trobada

El regidor d’Esports i pre-
sident de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure,
Juan Parra (PSC), va as-
sistir el passat 10 d’octu-
bre a una trobada de
regidors d’Esports cele-
brada a Berga. L’acte,
organitzat per la Dipu-
tació  de Barcelona, pre-
tenia posar en comú els
projectes i les actua-
cions desenvolpades
pels municipis barcelo-
nins. “És una bona
oportunitat per inter-
canviar experiències
i  conèixer altres rea-
litats”, ha dit Parra.  Els
tècnics de la Diputació
van aprofitar l’avinentesa
per presentar les linies
estratègiques i les sub-
vencions del 2007. NS

PLANS DE LADIPUTACIÓ PERA L’ANY 2007

(PSC), “serà molt signifi-
catiu veure com la gent
gran comparteix espai de
lleure amb els més petits”.
El president d’Induer,
Jorge Comas, ha explicat
que el Parc de Salut és
l’adaptació europea d’uns
espais que provenen de la
Xina però, segons Co-

mas, “la novetat de
Montcada és que els
aparells els poden fer
servir dues persones al-
hora”. Cada aparell té
cartells indicadors que ex-
pliquen com s’ha d’uti-
litzar i quines repeticions
es recomanen per a cada
exercici.

silvia díaz
mas rampinyo

>> El camp municipal de Can Sant Joan serà de gespa

PREMSA

millorar els camps de fut-
bol de la ciutat. De fet,
l’administració autonòmica
també col·labora econòmi-
cament amb la construcció
de l’estadi de la Ferreria,
que està previst que estigui
enllestit a final d’aquest any.
Al camp de Can Sant Joan
entrena el Sant Joan i juguen
equips de l’EF Montcada. >> El regidor d’Esports

>> COMPLEX ESPORTIU. Nova activitat Montcada Aqua
ofereix boxkarate

>> IME

Cursos de diferents
disciplines de ball

Montcada Aqua proposa
una nova activitat per a
aquest curs. Es tracta del
boxkarate, una disciplina
que serveix per aprendre
pràctiques d’autodefensa.
Les classes es faran els di-
mecres i divendres de
21.20 a 22.15h. Els socis

de l’equipament hauran
de pagar una quota extra
de 19,66 euros i els no
abonats també podran fer
l’activitat per un preu de
31,46 euros. Durant el
mes d’octubre els interes-
sats poden provar-ho de
forma gratuïta. NS

Els cursos anuals que or-
ganitza l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME)
ja han començat. El curs
de balls de saló, amb dos
nivells de dificultat, es fa
els dilluns i els dimarts a
les 22.15h. Les classes de

>> Una de les sessions del curs de country de l’IME

country s’imparteixen els
dijous de 20 a 21h. D’altra
banda, els dimarts la pro-
tagonista és la dansa
oriental també de 20 a
21h. Les tres modalitats es
practiquen al gimnàs mu-
nicipal. NS

SILVIA DÍAZ

BÀSQUET
CB MONTCADA
Júnior. Ct. Catalunya. Prèvia.
Grup 4. Jorndes 6 i 7
Terrassa-Mont A 75-76
Mont. A-Tarragona A 70-83
Equip Partits Pt.1 Tarragona A 6 12
2 CN Sabadell 7 12
3 River Andorra 6 11
5 CB Montcada A 7 10
Junior. Camp. Catal. Grup B.
Grup 2. Jornades 4 i 5
Mont. B-Tarragona B  94-93
Tgn B-CB Mont. B  55-72
Equip Partits  Pt.1 Santa Coloma B  5  9
2 Juventut B            5         9
3 Sants B  5  8
7 CB Montcada B  4  7
Cadet. Camp. Cat. Preferent.
Grup 2. Jornades 6 i 7
Montcada A- Valls          77-51
St.Gabriel- Mont. A 65-54
Equip Partits Pt.1 CB Valls 7 14
2 CB i UM 7 12
3 Granollers A 7 11
5 CB Montcada A 7 10
Cadet. Campionat Catalunya
B. Grup 2 Jornades 4 i 5
Salle Manr.-Mont B 45-110
Mont. B- Lima Horta 73-60
Equip Partits Pt.1 Juv. Badalona    5         10
2 Unió Gironina      5        10
3 Escola Pia          5           9
9 CB Montcada      5          6
Cadet Fem. Camp. Promociól
B. Grup 8. Jornades 1 i 2
Montcada- St Nicolau  13-64
Castellar- Montcada       63-21
Equip Partits Pt.1 Castellar 2 4
2 St. Nicolau          1          2
3 CB Montcada 2 2
4. Terrassa B           1         2
Infantil. Camp. promoció niv.
C. Grup 15. Jornades 1 i 2
Torelló- Montcada B       36-66
Montcada B- Akasvayu 66-46
Equip Partits Pt.1 St. Gervasi 2 4
2 CB Montcada B    2         4
3 Ametlla 2 3
4. Centelles 2 3
Infantil. Camp. promoció niv.
B. Grup 06. Jornades 1 i 2
Juventut C- Mont A 60-62
Montcada A- Mataró B   69-52
Equip Partits Pt.1 St. Josep C 2 4
2 CB Montcada A    2         4
3 Juventut C 2  3
4. Mataró B             2          3
Pre-Infantil. Camp.promoció
A. Grup 1. Jornades 1 i 2
Montcada- Argentona   66-38
Mazda Viacar- Mont.    44-61
Equip Partits Pt.1 Minguella 2 4
2 CB Montcada       2         4
3 Mazda Vicar 2 3
4. St.  Josep           2 3

Mini. Camp. promoció. Nivell
B. Grup 10 Jornades 1 i 2
Mataró C- Montcada        36-65
Montcada- Gramenet A 65-95
Equip Partits  Pt.1 Terrassa B 2 4
2 Gramanet A            2           4
3 Elvira Cuiàs           2          3
4 CB Montcada 2 3
Premini. Camp. promoció B.
Grup 7 Jornades 1 i 2
Montcada- Castellar       69-32
Sant Quirze-Montcada 35-45
Equip Partits  Pt.1 Juventut C 2 4
2 CB Montcada          2           4
3 St. Quirze               2           3
4 Castellar 2  3
CB ELVIRA CUYAS
Sots-21. Camp.Terriorial
Grup B. Grup 3 Jornades 3 i 4
Elvira Cuyas-Casino B 68-42
Equip Partits  Pt.1 Sant Just B 4 8
2 Elvira Cuyàs 4 6
3 St. Antoni             4         6
4 La Salut                3          6
Junior. Camp. Territorial Grup
B.  Grup 3. Jornades 4 i 5
Elvira Cuyas- AECAM 69-65
Ronçana- Elvira Cuyas 47-62
Equip              Partits Pt.1 Canet 5 9
2 Elvira Cuyas 5 9
3 Mollet 5 9
4 Cabrera 5 8
Junior. Camp. femení. Ter-
ritorial.Grup B.Grup 3.Jor-
nades 3 i 4
Sants- Elvira Cuyas   101-14
Elvira Cuyas- AECAM 33-56
Equip                      Partits       Pt.1 AECAM                     4            8
2 Montmeló                  4            7
3 Martinenc                4           7
11 Elvira Cuiàs           4           4
Mini. Camp. promoció. Nivell
B. Grup 10. Jornades 1 i 2
Gramanet- Elvira C. 58-45
Elvira Cuyas- Palau      56-6
(Veure classif icació CB
Montcada)
Premini. Camp. promoció C.
Grup 17.Jornades 1 i 2
Salle Horta- Elv. Cuyas 43-10
El. Cuyas- Esparraguera 4-54
Equip                    Partits       Pt.1 Salle Horta              2           4
2 Esparraguera           2           4
3 Elvira Cuiàs             2           2
4 Gaudí                       1           1
CEB CAN SANT JOAN
Cadet Masc. Camp. Promoció
B. Grup 3.Jornades 1 i 2
Sta. Ptua- C.St. Joan   56-58
C.St. Joan- Martorelles  59-8
Equip                        Partits       Pt.
1 Can Sant Joan A          2          4
2 Martorelles                    2          3
3 Sabadell  B                   1          2
4 Terrasssa B                  1          2
Cadet. Camp. prom. Nivell C.
Grup 18. Jornades 1 i 2

Descansa: Can Sant Joan B
Can St Joan B-Mollet    35-44
Equip                    Partits       Pt.1 Mollet B                      2          4
2 Caldes B                      1          2
3 Can Sant Joan B        1          1
4 Terrassa C                    1          1
CB SALLE MONTCADA
Cadet. Camp. promoció B.
Grup 23. Jornades 1.
Salle-Sant Gabriel          78-63
Equip                      Partits       Pt.1 Sants C                 2           4
2 St Joan                     2            3
3 Salle                         2            3
4 St Adria                    1            2
Cadet Fem. Camp. Promoció
A. Grup 6.Jornades  2
Caldes A- Salle             74-52
Equip                      Partits       Pt.1 Mataró                         2          4
2 Granollers                    2          3
3 St Celoni                    2         3
6 Salle                              2          2
HANDBOL
Juvenil. Ll iga catalana.
Nivell B-1.Jornades 1 i 2
Salle -Granollers Sp.   33-36
Tortosa-Salle               27-34
Equip                        Partits       Pt.1 Mataró                    2          4
2 Granollers                2          4
3 St Cugat                   1          2
4 Salle Montcada         2           2
 FUTBOL
Aleví. 1a div. Grup 2. Jornada
2
Jupiter- EF. Montcada A    0-3
Equip                    Partits       Pt.1 St Andreu               3             9
2 Collblanc                  3             9
3 Badalona                  3             7
9. EF Montcada          2            3
Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornada 2
EF. Montc. B- Vilanova    3-0
Equip                    Partits       Pt.1 Riuprimer              3             7
2 St Celoni                 2             6
3 Parets                     2             6
8 EF Montcada B      2             3
Infantil. 1a div. Grup 10 Jor-
nada  2 i  3
Palau- EF Montcada A      1-1
EF. Mont. A- Molletense    0-4
Equip                    Partits       Pt.1 EF Montcada           3            7
2 Fundació                    2            6
3 St Celoni                     2            6
4 Ametlla                        2            4
Juvenil. 1a div. Grup.
Jornada  3
EF Montcada A- Mollet      1-0
Cerdanyola-Montcada A    2-2
Equip                    Partits       Pt.1 Vilasssar                3            9
2 St Ignasi                  3            9
3 Palau                       2            6
5 EF Montcada           2             4
NOTA: En la propera Veu
aparaixeran tots els resultats
i les classif icacios actua-
litzades de futbol i futbol sala

les classificacions

viu l’esp�rt

SILVIA DÍAZ
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El CB Montcada lluita
per potenciar l’escola

L’entitat compta amb nou equips masculins i un femení

PRE-MINI MASCULÍ > Campionat promoció

Participació i diversió. L’objectiu d’aquest equip és treballar l’esport deforma lúdica. L’entrenador és Txema Moreno.
PRE-INFANTIL MASCULÍ > Campionat Promoció

Millorar els jugadors. El més important, segons l’entrenador Ismael Sistrachs,és “formar els nens, fer-los progressar i competir al màxim nivell”.
INFANTIL B> Campionat promoció

Progressar dia a dia. L’objectiu és que a final de temporada els nens haginmillorat, segons l’entrenador Álex Sánchez.
CADET MASCULÍ A > Campionat Catalunya

Reflexe del club. L’objectiu és quedar el millor possible i classificar-se per a lasegüent fase. L’entrenador és Miguel Ángel.

CADET FEMENÍ > Campionat promoció

Lluitar dur. El tècnic, Txema Moreno, assegura que aquest equip s’ha d’esforçarper obtenir bons resultats.

INFANTIL A > Campionat promoció

Cohesionar el grup. L’entrenador i coordinador, Aleix Monclús, treballaràper conjuntar un equip amb molts nens nous.

MINI MASCULÍ > Campionat promoció

Treballar el grup. Segons l’entrenadora, Marta Sánchez, l’objectiu d’aquestany és “entrenar fort perquè hi ha un bon grup per poder quedar a dalt”.

                         FOTOS: SANTI ROMERO

núria sánchez
redacció

CB MONTCADA. BÀSQUET> Presentació dels equipsactualitatdels clubs

L’objectiu del planter delCB Montcada és promo-cionar l’esport  base almunicipi. El club és el re-ferent del bàsquet mont-cadenc i pretèn mantenirtant el nombre de juga-dors com  les categories.El Montcada compta

amb nou equips masculinsi un de femení.
Coordinació. Aquestatemporada l’entitat estre-na nou coordinador del’escola. El responsable ésAleix Monclús, qui hadestacat el gran planterd’enguany: “Tenim un
bon nombre de nens,

però treballarem per
potenciar-lo”. La pre-sentació va tenir lloc el 8d’octubre al pavelló mu-nicipal Miquel Poblet. Al’acte va assistir una dele-gació municipal formadapel regidor d’Esports,Juan Parra i la presidentade l’Àrea Interna, CarmePorro, tots dos del PSC.

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



36 2a quinzena
octubre 2006 esports

CB MONTCADA. BÀSQUET> Presentació dels equips

JÚNIOR A > Campionat Catalunya

Fer un bloc ed’quip. L’entrenador, Xavi Vidal, ha indicat que “l’objectiu
és fer que els nens s’ho passin bé i gaudeixin del bàsquet”.
CADET A > Campionat promoció

Mantenir el grup. L’objectiu principal és mantenir el grup i aprendre de caraa fer fases en properes temporades. L’entrenador és Jordi Rodríguez.

JÚNIOR B > Campionat Catalunya

Quedar entre els vuit primers. Després de la campanya anterior,l’entrenador Ismael Sistrachs ha dit que l’objectiu és jugar la propera fase.

CADET MASCULÍ B > Campionat Catalunya

Més rendiment. L’entrenador, Hugo González, opina que “la plantilla haurà
de treballar força perquè la lliga és molt competitiva”.

JUVENIL > 2a divisió B

Adquirir experiència. Aquest juvenil deixa de competir a la Lliga Escolarper passar a jugar en una lliga federada.

El club dissenya un pla
de futur per al planter

L’objectiu és consolidar els dos equips cadets en els propers anys
núria sánchez
redacció

CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Presentació dels equips

CAN CUYAS. FUTBOL SALA > Presentació dels equips

L’AE Can Cuiàs estrena
enguany junta directiva

El nou president, Matías Ruiz, ha anunciat un canvi de filosofia
núria sánchez
redacció

actualitatdels clubs

CADET B > Campionat promoció

L’aposta forta del CEBCan Sant Joan és la milloracontinuada i la conjun-tació dels dos equips delplanter. Es tracta del pro-pòsit d’ensenyar a aquests

jugadors el màxim possi-ble per poder jugar en unacategoria competitivaquan siguin júniors. Fins itot, poder classificar-losper als sectors territorials.Segons el president delclub, Jordi Álvarez, “hem

de consolidar els dos
equips perquè són el fu-
tur”. El cadet A el dirigeixel coordinador del plan-ter, Jordi Rodríguez. ElCadet B està dirigit peltambé jugador de l’equipsènior, Xavi Vidal.

L’Associació EsportivaCan Cuiàs viurà aquestatemporada un any de can-vis. La renovació de la jun-ta directiva ha comportatuna nova filosofia i menta-litat. La principal diferèn-cia respecte a la tempora-

da passada afecta el con-junt juvenil,que enguanyjugarà a la Segona Divisió–competició federada–en comptes de participara la Lliga Escolar. El ju-venil és l’únic equip delplanter de l’AE CanCuiàs, que també té unconjunt sènior que milita

a la Primera Divisió defutbol sala. El nou pre-sident, Matías Ruiz, hadestacat que el principalobjectiu de la nova juntadel club és fomentar elsvalors de l’esport. “Tam-
bé vull agrair la tasca
dels directius sortints”,ha dit Ruiz.

SANTI ROMERO

Adquirir experiència. L’equip treballarà per fer el salt a sènior. L’entrenadorés Hugo González.

FOTOS: SANTI ROMERO
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L’EF Montcada lluitarà per
obtenir alguns ascensos

El club local compta amb 18 equips i més de 230 jugadors

PATUFETS >

Aprendre amb jocs. L’objectiu principal  és ensenyar els conceptes tècnics ihàbits de comportament. L’entrenador és Santiago Castro.
PREBENJAMÍ  B>

Divertir-se jugant. L’entrenador, Andrés Arjona, vol ensenyar l’esport deforma lúdica, divertint als nens.
BENJAMÍ B >

ALEVÍ B > 2a Divisió

Fomentar l’aprenentatge. L’entrenador, Manuel Colete, ha afirmat quel’objectiu és “ensenyar els nens de cara a la propera temporada”.

ALEVÍ A > 1a Divisió

Mantenir la categoria. Aquest equip curt en efectius lluitarà aquesta tempo-rada per no descendir, segons ha dit l’entrenador, José Manuel Cano.

BENJAMÍ A >

Formar-los de cara a la temporada vinent. L’objectiu és que elsnens competeixin al màxim nivell, segons l’entrenador Juan Carlos Almansa.

PREBENJAMÍ  A>

Jugar el mateix temps. Segons l’entrenador, José Antonio Escobar, el mésimportant és adquirir coneixements i que tots els nens juguin el mateix temps.

                              FOTOS: NÚRIA SÁNCHEZ

núria sánchez
redacció

EF MONTCADA. FUTBOL> Presentació dels equipsactualitatdels clubs

L’Escola de FutbolMontcada va presentar elsseus efectius el passat 12d’octubre al pavelló Mi-quel Poblet –la pluja vaimpedir fer-ho al campde Can Sant Joan–davantl’afició. L’objectiu princi-

pal de la temporada ésmantenir les competi-cions i, si és possible, as-cendir en algun cas. En-guany hi ha dos equipsper categoria i tres equipsde futbol sala. El coordi-nador del club, José Ma-nuel Arjona, ha dit que laintenció és “continuar

mantenint el nombre
d’equips i, fins i tot,
augmentar-lo”. A l’actevan assistir l’alcalde deMontcada, Cesar Arriza-balaga (PSC), el regidord’Esports, Juan Parra(PSC) i el president del’Àrea Territorial, SergioHermoso (PSC).

Treballar tècnicament. Per a l’entrenador, Christian Artés, el més importantés aplicar els conceptes tàctics i tècnics del futbol.
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INFANTIL B > Segona Divisió

Classificar-se el millor possible. Aquest equip vol treballar per a l’any
vinent fer el salt a cadet. L’entrenador és Javier Zapata.
CADET A > Primera Divisió

Intentar ascendir. El més important, segons l’entrenador, Sebastián Ama-
dor, és “recuperar la categoria, que es va perdre la temporada passada”.
JUVENIL  A > Primera Divisió

No baixar. Aquest equip vol mostrar una bona imatge, ja que és l’equip de
l’escola més veterà. L’entrenador és Rafael García.
INFANTIL FUTBOL SALA > Segona Divisió

Consolidar l’equip. Per a l’entrenador l’objectiu és treballar el millor possible
amb un equip curt en efectius.

JUVENIL B > Segona Divisió

Formar jugadors. Aquest conjunt format per jugadors de primer a tercer
any  s’ha de preparar per a la temporada que ve. L’entrenador és Juan Lorente.

CADET B > Segona Divisió

Competir al màxim. L’objectiu és “aprendre a jugar, disfrutar  i no re-
nunciar a pujar”. L’entrenador és Antonio López.

Treballar per jugar a primera. Aquest equip de primer any treballarà per
jugar l’any que ve a l’infantil A. L’entrenador és Carlos de Pares.

                              FOTOS: SANTI ROMERO

EF MONTCADA. FUTBOL> Presentació dels equips

INFANTIL  A > Primera Divisió

Mantenir la categoria. L’objectiu és intentar classificar-se entre els primers
i aprendre a competir. L’entrenador és Jordi García.

actualitatdels clubs

INFANTIL C > Segona Divisió
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Treballar i aconseguir més nens. Segons l’entrenador, José Luis
Carrasco, l’objectiu és consolidar l’equip i intentar augmentar el nombre de jugadors.

CB SALLE MONTCADA. BASQUET > Presentació dels equips

SÈNIOR FEMENÍ > Segona Divisió

Implantar el futbol femení. Per a l’entrenador, Antonio Moya, l’objectiu
és atraure més jugadores, disfrutar del futbol i millorar partit a partit.
JUVENIL FUTBOL SALA > Segona Divisió

CADET FUTBOL SALA > Segona Divisió

Temporada transitòria. Aquesta temporada servirà per veure el nivell
competitiu de l’equip i preparar la temporada vinent.

actualitatdels clubs

en dos minuts...

CADET MASCULÍ > Campionat Promoció

Aprendre a jugar en equip.  Segons l’entrenador, Raúl Ortega, l’objectiu
d’aquest any és “educar, ensenyar a jugar amb els companys i divertir-se ”.

CADET FEMENÍ > Campionat Promoció

Formar les jugadores. El nou entrenador, David Muñoz, vol que les juga-
dores millorin i aprenguin.

La Salle centra els
esforços en la continuïtat
L’entitat montcadenca compta amb un cadet masculí i un femení

núria sánchez
 montcada

La Salle de bàsquet
treballarà aquesta tempo-
rada per promocionar
l’esport dins l’escola. En-
guany el club només
compta amb dos equips
cadets i lluiten per formar
una base amb més equips
tant masculins com feme-

nins. Un dels membres de
la junta directiva, Xavier
García, ha explicat que
“l’objectiu és que es
transmetin uns valors
com la companyonia i
que els jugadors gau-
deixin jugant a bàsquet
i coneguin els beneficis
que pot aportar practi-
car un esport ”. La Salle

s’ha agermanat amb el CB
Montcada perquè els nens
que vulguin continuar
jugant a bàsquet després
de juvenils tinguin un club
on accedir-hi. Aquesta
temporada els equips ju-
garan a categories ade-
quades al seu nivell perquè
puguin guanyar i perdre el
mateix nombre de partits.

                              FOTOS: XAVIER GARCÍA


