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RECONEIXEMENT AL BÀSQUET LOCAL

Emotiu homenatge
a Joan Riera i

al CB Montcada

 >> Una foto per a la història. Després de 50 anys, els exjugadors d’Aismalibar es van retrobar al pavelló M. Poblet

El bàsquet montcadenc va viure
el passat 13 de setembre una
jornada històrica. El pavelló
Miquel Poblet es va omplir de
gom a gom per commemorar
els 25 anys d’història del CB
Montcada i retre homenatge a
l’exjugador local Joan Riera  –
del desaparegut Club Bàsquet
Aismalibar que jugava a la màxi-
ma categoria contra equips com
el Barça i el Madrid. La festa va
començar amb l’ovació del pú-
blic als protagonistes que, des
del centre de la pista, van agrair
l’assistència massiva en un dia tan
assenyalat. La primera sorpresa
de la tarda es va produir quan
per megafonia es va anunciar
l’entrada de tots els jugadors que
van formar part als anys 50 i 60
del mític equip d’Aismalibar, en-
capçalats pel seu tècnic, Eduard
Kucharski. Tot seguit va tenir
lloc el partit entre els equips
d’ACB Etosa Alacant i DKV
Joventut, que va acabar amb
victòria catalana per 80-73.

El reconeixement. En aca-
bar el matx, l’entrada principal
del pavelló Miquel Poblet va ser
l’escenari de la descoberta de les
plaques commemoratives i el
lliurament d’obsequis a Joan Rie-
ra i el CB Montcada. L’exju-
gador montcadenc, visiblement
emocionat, va reconèixer que li
feia molta il·lusió “sentir el
caliu de la gent en un dia com
aquest i retrobar-me amb els
meus excompanys”. Però les
paraules de més afecte van ser
per al seu exentrenador, Ku-
charski, a qui considera el seu
descobridor: “Sense ell jo no
estaria ara aquí, va ser el meu
segon pare”.
Una altra persona que va viure
amb intensitat la jornada va ser
el president del CB Montcada,
Pere Oliva, qui va anunciar la

FOTOS: JORDI FLORES I SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> Bàsquet d’ACB en el 25è aniversari del Montcada

 >> Oliva aixeca un obsequi amb motiu de l’efemèride

 >> Riera rep una placa de mans de l’alcalde

El Valentine masculí, eliminat de la Lliga Catalana EBA
El Valentine masculí ha quedat eliminat als quarts de final de la Lliga Catalana EBA, després de
perdre els dos partits davant el Navàs. El matx d’anada, disputat al pavelló Miquel Poblet el
passat 10 de setembre, els homes de César Saura van caure derrotats per 97-99, en un final
atípic en què el rival va neutralitzar en 50 segons l’avantatge de 10 punts del Montcada. El tècnic
i la directiva han criticat l’actuació dels àrbitres, que van xiular una falta tècnica al final que, en la
seva opinió, consideren injusta. Al partit de tornada, el dia 12, el Navàs va guanyar el Valentine
per 88-82. A la primera eliminatòria de vuitens de final, el Montcada va superar l’ADT Tarragona als
dos enfrontaments (85-74 i 64-66). El Valentine començarà la Lliga EBA el pròxim 19 de setembre
a la pista del Granollers, un dels equips que més s’ha reforçat enguany. El Montcada manté
pràcticament la mateixa plantilla de la temporada passada amb la incorporació del base Maiol
Cisteró, que ha jugat un any al Ricoh Manresa d’ACB. A la foto, l’equip 2004-05.SA
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segona sorpresa de la tarda: el
club va nomenar Joan Riera i la
seva dona socis honorífics i va
fer entrega a l’alcalde de Mont-
cada, César Arrizabalaga (PSC),
de la insígnia d’or de l’entitat:
“Amb aquest acte simbòlic
volem agrair al poble de
Montcada i a les persones
que han treballat en el club
el seu suport”.

El relleu. En el torn de
parlaments, el batlle va lloar la
trajectòria del CB Montcada
durant els seus 25 anys d’història
i va destacar “la qualitat hu-
mana i esportiva” de Joan Rie-
ra. Arrizabalaga va remarcar la
importància de l’equip d’Aisma-
libar als anys 50 i 60 –les revis-
tes de l’època diuen que feia el
millor bàsquet d’Espanya– i va
afegir que “en l’actualitat, el
CB Montcada representa el
relleu i la continuïtat del bàs-
quet a la ciutat”. Per la seva
banda, el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), va destacar
també la importància del 25è
aniversari del Montcada i va
aprofitar l’ocasió per instar tot-
hom a “transmetre a les noves
generacions el paper del CB
Aismalibar”.
L’únic acte del programa que no
es va fer va ser el partit de
veterans entre la selecció catala-
na i el CB Montcada. Per un
malentès, el combinat català no
es va presentar, però el president
de la Federació Catalana, Enric
Piquet, es va comprometre a ju-
gar el partit en una altra data.
Joan Riera i el club local van
rebre nombrosos obsequis i re-
coneixements de mans de
l’Ajuntament, la Diputació, la
Federació i el Joventut de Ba-
dalona. Precisament, el seu pre-
sident i exjugador, Jordi Villa-
campa, va aixecar força expec-
tació entre el públic del pavelló
Miquel Poblet.

MOSTRES SOBRE RIERA I EL CB MONTCADA

casa de la vila

La Casa de la
Vila acull fins al
26 de setembre
les exposicions
retrospectives
sobre els 25
anys del CB
Montcada i la
carrera espor-
tiva de Joan Riera. Les mostres es van poder veure al pavelló
Miquel Poblet el dia de l’homenatge. Les exposicions són un
recull dels moments més destacats a través de fotografies i
trofeus. En el cas de Riera, també s’exposen tres samarretes
seves de quan jugava en l’equip d’Aismalibar. SA

SÒNIA HERNÀNDEZ
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El nou Vitel arrenca la lliga amb
una golejada contra el Manacor

L’equip ofereix en la seva estrena oficial un gran potencial i una excel·lent forma física

 >> La nova plantilla del Vitel inicia la temporada amb la il·lusió d’aconseguir el desitjat ascens a Divisió d’Honor

FOTOS: LLUÍS MALDONADO

>> FUTBOL SALA. Divisió de Plata

lluís maldonado
pla d’en coll

EL VITEL, EN DIRECTE A MONTCADA RÀDIO

A partir del 25 de setembre,
Montcada Ràdio engegarà
una programació especial els
caps de setmana per fer la
transmissió en directe de tots
els partits de Vitelcom Mont-
cada aquesta temporada.
La primera transmissió coin-
cidirà, a més, amb el partit
contra el FC Barcelona que
els montcadencs disputaran
al pavelló municipal d’esports
Miquel Poblet.
L’emissora i el club van se-
gellar l’acord la segona set-
mana de setembre, que per-
metrà per primera vegada en
la història de Montcada Ràdio
fer les transmissions d’un
equip local durant tota la tem-
porada. “Les limitacions

transmissions

Silami: “És l’aposta forta
del club. Físicament és molt
poderós. Té un gran talant
ofensiu. Dispara molt fort
amb ambdues cames. Ha
de tenir una aportació deci-
siva per al grup. Està cridat
a ser el nostre crac”.

Xavi Oliveras: “Torna al
club després d’un any a l’Ibi
d’Alacant. És un tancament
molt tècnic, i també és molt
poderós físicament. Té una
gran mobilitat”.

José Rodríguez: “Ala o
pivot amb molta expe-
riència a Divisió d’Honor.
Prové del Marfil Alella de
Santa Coloma. És molt
bon defensor i ha d’aportar
la seva experiència a la
resta del grup”.

Raúl Serrano: “Retorna al
club després de la cessió
la temporada passada al
FC Barcelona. És un juga-
dor eminentment ofensiu.
Té el millor u contra u de
tota la plantilla, i gran
olfacte ofensiu. Aportarà el
gol”.

Adilio: “És el jugador  més
polivalent  de la plantilla.
Pot actuar en qualsevol
funció. Va estar sota les
meves ordres a Burgos. És
una peça clau en l’organit-
zació del joc. És internacio-
nal Sub-20 amb Brasil i té
davant seu un gran futur”.

Rafa Bufill: “Tot i la seva
joventut,  compta ja amb
prou experiència, ja que
amb el Barça ha jugat a
Divisió d’Honor i  play-offs
d’ascens. Físicament és
molt fort i tècnicament és
bo. Aportarà profunditat de
joc a la plantilla, a més de
la seva versatilitat”. LR

MAGALLAHES
ANALITZA ELS

SIS NOUS
REFORÇOS

l’anàlisi

El Vitelcom Montcada va sumar
la primera victòria de la tempo-
rada en imposar-se al Manacor
per 9 gols a 2 en el debut a la
lliga al pavelló Miquel Poblet. Tot
i la diferència en el marcador, el
partit no es va resoldre fins a la
represa de joc a la segona part.
A partir del segon període, el
rival va cedir davant la fortalesa
defensiva del Vitel i l’encert en
les jugades d’atac. El Manacor
va optar per un joc conserva-
dor a l’espera de sorprendre en
les jugades de contraatac. Silami,
un dels reforços estrella d’aques-
ta temporada, va obrir el mar-
cador, però el Manacor va re-
accionar empatant. Silami de nou
i Raúl Serrano després van esta-
blir el 3 a 1. El conjunt balear,
tot i retallar distàncies, va
entregar el partit al Vitel. Raúl
Serrano va fer el quart gol i
Héctor el 5 a 2 abans del des-
cans. A la represa, Héctor nova-
ment i Adilio van marcar el sisè
i setè gol respectivament. Al fi-
nal del partit, en només un mi-
nut, Silami i Rafa Bufill van fer
el 9 a 2 definitiu.

Excel·lent rendiment. En
acabar el matx, Marcelo Ma-
gallahes es mostrava satisfet pel
rendiment de tot l’equip: “És
el primer partit de la lliga, i
hem notat en excés haver-
nos enfrontat a equips infe-
riors en la pretemporada”.
Magallahes va reconèixer la
gran capacitat ofensiva sobre-
tot en homes gol com Silami i
Raúl Serrano, però va insistir a
subratllar el bon treball defen-
siu i estratègic a pilota parada.
Silami, que amb tres gols va ser
un dels protagonistes del par-
tit, destacava després del matx
“la gran solidesa de la plan-

tilla i la intensitat defensiva
durant el partit”. El president
del CFS Vitelcom Montcada,
Eusebio Carrero, va mostrar el
seu optimisme al final del par-
tit:“Aquest és un equip jove,
de gran qualitat, que lluita i
té projecció ofensiva i segu-
retat defensiva”, arguments
que Carrero assenyala com a
mancances de la temporada
passada. Per al president, una
gran prova per a l’equip serà el
partit del proper 25 de setem-
bre a casa contra el FC Barce-
lona, on podria reaparèixer el
gran capità, Jefferson.

Copa catalana. El Vitel ju-
garà el pròxim 21 de setem-
bre a casa el partit d’anada dels
quarts de final contra l’An-
dorra (20.30h). La tornada es
disputarà el 5 d’octubre a la
pista del rival.

econòmiques impedei-
xen, de moment, poder
fer el seguiment d’altres
equips, com a nosaltres
ens agradaria”, assenyala
el director de l’emissora,
Lluís Maldonado. LR
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>> FUTBOL. Preferent Regional

 >> La plantilla del CD Montcada aspira a assolir l’ascens de categoria a Primera Catalana

Tres gols de Sergio
donen el primer

triomf al Montcada
sílvia alquézar
redacció

El CD Montcada va patir de
valent per aconseguir la prime-
ra victòria de la temporada da-
vant el Vic per 3-2, en un partit
amb massa nervis i tensió en què
no es va exhibir un joc fluïd.
L’equip va tenir problemes per
elaborar les jugades, una man-
cança que va soplir amb entre-
ga i un gran desgast físic. El
conjunt d’Osona es va avançar
en el marcador per dues vega-
des (minuts 37 i 46), però les ga-
nes de victòria i l’encert del
capità Sergio van donar la volta
al resultat negatiu amb tres gols:
els dos primers de penal (minuts
45 i 79) i l’últim a falta de dos
minuts per a l’acabament del
matx. “Valoro positivament
l’actitud dels jugadors. La
veritat és que vam jugar més
amb el cor que amb el cap,
però al final vam ser capaços
de treure un partit molt com-
plicat”, afirma el tècnic, Toni
Carrillo, qui reconeix que l’equip,

ANTONI ALCALÀ: ‘AVIAM SI TENIM SORT PER ASCENDIR’
entrevista al president

-Quart projecte a Preferent.
Aquest any sí?
Hi ha molta il·lusió. Hem fet un
bon equip, però a veure si tenim
la sort de fer el pas que ens ha
faltat a les últimes tres tempo-
rades. Som conscients que
serà difícil, perquè hi ha rivals
com el Blanes i l’Escala que
s’han gastat 600.000 i 240.500
euros, respectivament.
-I el Montcada?
Nosaltres tenim un pressupost
de 102.000 euros. Hem renovat
pràcticament tota la plantilla
amb gent jove de qualitat que

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Sant Joan debuta amb empat
>> FUTBOL.  Segona Regional

La Unió Sant Joan Atlètic, amb
nombroses baixes, va empatar
a dos gols davant el Montmeló
el passat 12 de setembre en el
primer partit de lliga del Grup
Novè de Segona Regional.
L’equip, dirigit per Rafa Gon-
zález, es va avançar en el mar-
cador amb un gol de Cristian,
però al minut 40 el rival va em-
patar amb un xut de 40 metres.
Ja a la represa, una errada de-
fensiva va permetre al Mont-
meló trencar la igualtat, que es
va mantenir fins al minut 89,

sílvia alquézar
redacció

 >> El partit entre el Sant Joan i el Montmeló va ser intens i igualat

LLUÍS MALDONADO

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> El president, Antoni Alcalà

té moltes ganes de fer-ho bé.
La pretemporada ha estat po-
sitiva, però ja veurem què pas-
sa a la lliga, perquè tot depèn

de si la pilota entra o no.
-Espera estrenar camp en-
guany?
Aquest és el compromís de
l’Ajuntament. Tenim el pitjor
camp de la categoria. La tem-
porada passada vam perdre 20
punts a casa. Si haguéssim
perdut la meitat, ara estaríem
a Primera. És una dada signi-
ficativa.
-Què li diria a l’afició?
Que vingui al camp. El nostre
eslògan és: ‘Vine al futbol,
marca’t un gol i fes-te’n soci’.
Necessitem el seu ajut.

amb nombroses incorporacions,
ha de millorar alguns aspectes
com intentar jugar més per les
bandes.

Victòria clau. La directiva i
la plantilla del Montcada han
coincidit a destacar la impor-
tància de començar el campionat
de lliga amb una victòria. “No
és el mateix començar gua-
nyant que perdent –indica
Carrillo– perquè el triomf dó-
na confiança als jugadors i fa
que estiguin més motivats”.
L’aspecte negatiu de l’enfronta-
ment amb el Vic va ser la lesió
de dos jugadors locals. Ivan
Gimeno va tenir una topada
fortuïta amb el seu company
Jordi Pradas, mentre que Sergi
Duran va rebre un cop de colze
d’un rival. Ambdós van ser
traslladats a l’hospital de Mollet,
on se’ls van donar diversos
punts de sutura. Gimeno i Du-
ran podrien ser baixa en el prò-
xim partit el 19 de setembre al
camp del Cerdanyola Mataró.

quan Rubén va aconseguir el 2-
2 en rematar de cap una centra-
da de còrner.

Nervis. La plantilla del Sant
Joan va oferir una bona impres-
sió en el seu debut lliguer, tot i
que va jugar amb pressió. “A
priori l’objectiu és la perma-
nència, però tenim un equip
competitiu que pot aspirar a
més”, destaca el tècnic, qui con-
sidera el Montmeló, el Palau
Solità i Plegamans i Les Franque-
ses com els tres conjunts favorits
per pujar de categoria.
Setmanes abans de començar la

lliga, el Sant Joan va incorporar
dos nous jugadors: José Maria
Arjona, migcampista que prové
del Palau, i el davanter Àlex
Avilés, del Martinenc. El conjunt
de Can Sant Joan va iniciar els
entrenaments el passat 19
d’agost. A la pretemporada, va
perdre al camp del Pajaril de
Ripollet per 3-1, va empatar a
un contra el Ripollet B a casa i
al camp del Palau i va superar el
Montmeló per 2-5. El Sant Joan
juga enguany al camp munici-
pal de la Font Freda diumenges
a les 12h. El 19 de setembre
s’enfrontarà al Mollet.



36 setembre 2004 esports

Els sèniors masculí i femení jugaran a Primera Catalana amb l’objectiu inicial de la permanència

 >> Anna Gil (esquerra) i Mònica Cervantes amb el tècnic José A. Quirós

FOTOS: CH LA SALLE

>> HANDBOL

sílvia alquézar
redacció

El CH La Salle Montcada ja ho
té tot a punt per iniciar una nova
temporada plena d’il·lusions. El
club presentarà tots els seus
equips davant l’afició local el
pròxim 26 de setembre a la pista
coberta del carrer Bonavista. La
festa començarà a les 10h amb
el partit entre el sènior femení i
la Roca del Vallès. A les 11.30h
sortiran a la pista tots els conjunts
per fer la presentació oficial i, a
continuació, l’equip sènior mas-
culí A, a Primera Catalana,
s’enfrontarà al Granollers B, de
Segona.

Permanència. Els dos pri-
mers equips de La Salle, a Pri-
mera Catalana, parteixen amb
un objectiu comú: no patir per
mantenir la categoria. Malgrat
això, no descarten fites més
ambicioses com la possibilitat
de lluitar per les places de la fase
d’ascens. Els tècnics, Jaume Puig
del sènior masculí, i José Anto-
nio Quirós del femení, coinci-
deixen a afirmar que “si els
resultats acompanyen i es
treballa bé poden fer un bon

Els germans Puig fitxen pels
dos millors clubs de Catalunya

Salva, de 24 anys, juga al Barça, mentre que Jordi, de 14, milita al conjunt cadet del BM Granollers

 >> Jordi (esquerra) juga al Granollers cadet  i Salva al Barça

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> HANDBOL. Nissaga de jugadors montcadencs

sílvia alquézar
mas rampinyo

Montcada i Reixac té aquesta
temporada dos jugadors als
clubs més importants d’handbol
de Catalunya. Es tracta dels ger-
mans Puig, fills del mític pivot
Jaume Puig –171 vegades inter-
nacional absolut. Salva, lateral
dret de 24 anys i 1’97m d’alçada,
ha fitxat pel FC Barcelona,
mentre que Jordi, lateral esquer-
re de 14 anys i 1’90m d’alçada,
juga a l’equip cadet del BM Gra-
nollers, on el seu pare va estar
13 temporades amb el primer
equip i el seu germà va militar
10 anys des de cadet fins al con-
junt de Divisió d’Honor. “A mi
també m’agradaria arribar a
la màxima categoria. Ho vull
intentar”, afirma Jordi, qui afe-
geix que el salt del CH La Salle
al Granollers no se li farà tan
gran “perquè ja conec la ma-
joria de companys de la selec-
ció catalana”, amb qui recent-
ment s’ha proclamat sotscampió
d’Espanya.

Etapa blaugrana. Per la seva
banda, els objectius del germà
gran passen per aconseguir el
màxim de títols possibles amb
un dels equips d’handbol més
pretigiosos del món: “Em fa

molta il·lusió estar al Barça”,
amb qui ha firmat per tres tem-
porades. Salva és un jove juga-
dor amb força experiència. Va
debutar a Divisió d’Honor amb
només 16 anys. L’última tempo-

rada va jugar al Goppingen
d’Alemanya, que li ha permès –
a més d’aprendre l’idioma–
conèixer una de les lligues més
dures i competitives “on el físic
és molt important, hi ha
molts contactes i els pave-
llons sempre estan plens”,
explica Salva. Ell mateix es
defineix com un jugador
complet, a qui no li agrada limi-
tar-se a un aspecte concret del
joc. “Sóc bon defensor i en
atac també aporto bastant”.
Ambdós germans van comen-
çar a jugar a handbol a La Salle
Montcada quan tenien 5 i 6 anys.
Reconeixen que tenir com a pare
un dels millors jugadors d’hand-
bol de tots els temps marca una
mica, tot i que coincideixen a
destacar que ells han de seguir
les seves passes. Salva, que ja ha
estat internacional absolut, acon-
sella al seu germà que gaudeixi
jugant a handbol “perquè és
bàsic per millorar i dedicar-
se a aquest món de manera
professional”.

La Salle Montcada presentarà
els equips el 26 de setembre

Bon estiu per als
corredors del
CC Montcada

>> CICLISME

El Club Ciclista Montcada
Saunier Duval ha fet un bon pa-
per a les curses en què ha parti-
cipat aquest estiu. Alberto Losa-
da va acabar a la tretzena po-
sició a la Volta dels Pirineus, que
va tenir lloc entre el 4 i 6 d’agost
per territori francès. Losada va
finalitzar a 9 minuts i 10 segons
del guanyador, l’austríac Bern-
hard Kohl. També van parti-
cipar altres ciclistes locals com
Oriol Colomé (47), Sergi Casa-
nova (49) i Jordi Uro (51). D’al-
tra banda, Oriol Llesuy es va ad-
judicar el 22 d’agost l’Escalada
del Castell de Sant Joan. En sub-
21, Sergi López i Pedro Ramírez
van ser primer i segon, respec-
tivament. Per equips, el Mont-
cada va ser segon. Al X Cri-
terium Festes Majors La Sènia,
el 23 d’agost, Sergi Casanova va
arribar en segona posició. Ja al
setembre, Albert Losada va
aconseguir el dia 5 la victòria al
50è Trofeu Festes d’Olot, seguit
del seu company Oriol Colomé,
que va acabar en segon lloc.
D’altra banda, el CC Montcada
participarà entre els dies 16 i 19
de setembre a la Vuelta Ciclista
a la Montaña Central (Lleó). LR

30è aniversari
de la Penya
Barcelonista

>> CELEBRACIÓ

La Penya Barcelonista de Mont-
cada i Reixac organitza diverses
activitats amb motiu del 30è
aniversari de l’entitat. El 28 de
setembre hi haurà pallassos a la
plaça de l’Església (19h), el dia
30 es farà una missa a la par-
ròquia de Santa Engràcia en me-
mòria dels socis desapareguts.
Tot seguit, a la plaça de l’Església
es farà una cantada d’havaneres
a càrrec del grup local L’Espin-
gari amb degustació de rom cre-
mat i coca. L’acte central de la
celebració tindrà lloc el 6 d’oc-
tubre a l’Auditori, on hi ha pre-
vist un col·loqui esportiu amb
l’assistència de representants del
FC Barcelona (20h). LR

Triomf de Cera
a la Llagosta

>> ATLETISME

 >> El porter Aleix (esquerra) i Marc, fitxats del Sants, amb el tècnic J. Puig

paper perquè hi ha bons ju-
gadors”. Els dos conjunts s’han
reforçat amb la incorporació de
nous membres. En el cas de
l’equip masculí, La Salle ha fitxat
quatre jugadors procedents del
BCN Sants, desaparegut en
finalitzar la temporada anterior.
Es tracta de l’extrem Albert, els
primeres línies Carles i Marc i el
porter Aleix. La Salle, però, no
podrà comptar amb dos homes
històrics al club: el porter Eván-
gel i el capità Xavi Soto, que a
final de l’última lliga van anun-
ciar la seva retirada de l’hand-
bol. El conjunt de Jaume Puig
debutarà a la lliga el pròxim 2
d’octubre al pavelló Miquel
Poblet contra el Sant Martí
Adrianenc.
Per la seva banda, el sènior
femení manté la mateixa planti-
lla de la campanya passada, però
amb el reforç de dues jugado-
res: la montcadenca Mònica
Cervantes, que juga de primera
línia, i l’extrem Anna Gil, que  ha
militat a l’Arrahona de Sabadell.
El conjunt de José Antonio Qui-
rós començarà la competició de
lliga el pròxim 17 d’octubre a
casa contra el Gavà.

El corredor Carles Cera, de la
Joventut Atlètica Montcada, va
guanyar la cursa sènior de la Se-
gona Milla Urbana de la Lla-
gosta, el passat 12 de setembre.
La prova estava inclosa als actes
de la Festa Major de la veïna
localitat. També van participar
altres corredors de la JAM. LR
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mésen 2 minuts LA SALLE B. HANDBOL>Tercera Catalana
Sis juvenils passen al sènior B masculí
La Salle B presenta enguany moltes
novetats, amb 5 baixes –Lucio, Villar,
Asbert, Pepe i Dídac– i la incorporació
de 6 juvenils –Albert, Àlex, Víctor,
Marc, Dani i Carlos. El tècnic Luis
Canalejas –a la foto– segueix a la ban-
queta una temporada més. L’objectiu
és que la plantilla, amb una mitjana
d’edat de 21 anys, s’adapti a la categoria.
“Respecte l’any passat potser hem
perdut maduresa, però no pas
qualitat”, destaca l’entrenador, qui
afegeix que és aviat per marcar fites esportives perquè els jugadors
s’han d’acoblar a un nou sistema de joc. “Volem formar-los
perquè puguin arribar al primer equip”. La lliga començarà a
mitjan d’octubre. SA

AE CAN CUYÀS. FUTBOL> Segona Divisió A

Mateix equip que la temporada anterior
L’Associació Esportiva de Can Cuyàs manté la mateixa plantilla de
la temporada anterior, dirigida per Alfonso Anés. L’equip, amb un
any d’experiència a Segona Divisió A, intentarà millorar la
classificació de l’última lliga en què va quedar a la part mitjana alta
de la taula. “No descartem poder donar el salt a Primera”,
destaca el tècnic, qui es mostra il·lusionat de cara al nou projecte.
La plantilla va iniciar els entrenaments a principi de setembre i la
lliga  començarà el pròxim 7 d’octubre. L’AE Can Cuyàs, amb
equips inferiors que juguen a les lligues escolars de Barcelona i
Montcada, juga a les pistes esportives del barri. El primer conjunt
entrena dilluns, dimarts i dijous de 21 a 22.30h. SA

VITELCOM MONTCADA FUTBOL SALA > Primera Nacional B

Jugadors de qualitat
amb l’objectiu de pujar
El CB Montcada B, sota les
ordres del tècnic Joan Rubio, té
enguany una plantilla bastant re-
novada amb bones perspectives
de futur. Són jugadors joves, de
molta qualitat i amb ganes i
il·lusió per jugar a l’equip EBA i
recuperar la categoria de Prime-
ra Catalana perduda la tempo-
rada anterior. La preparació ha
anat bé. En el primer matx, els
homes de Rubio es van imposar
al Vilassar de Dalt, de Primera
Catalana, per 82-71. A la resta
de partits, el Montcada B va
guanyar el Collblanc (74-85) i
l’Esplugues B (105-71) i va perdre a la pista del Barberà per 84-73. El primer partit de lliga tindrà lloc
el 19 de setembre a Santa Coloma, un dels rivals més destacats del grup. “La lluita per l’ascens serà
igualada, però crec que tenim els millors jugadors de la categoria per aconseguir-lo. Només
manca una mica de conjunció, però és normal en aquestes dates”, indica Rubio. Hi ha tres
jugadors que fan doblet amb el conjunt EBA: el base Francesc Villalmanzo, l’aler Lisard Ruiz i l’escolta
Marc Torres. A la foto, la plantilla del sènior B. SA

SILVIA DÍAZ

Un equip jove amb la mirada posada al conjunt de Plata
El Vitel B farà la funció del que és: el filial del primer equip, que milita a Divisió de Plata. Amb aquesta
filosofia inicia una nova temporada el segon conjunt sènior de l’entitat, que enguany està dirigit pels
tècnics Javier Ruiz i Ramon Roca. De la campanya anterior continuen sis homes: Alberto, Àlex, Marín,
David, Alfons, Raúl i Carles. Les incorporacions són Manzano i Huertas, del Caldes, Antonio, José
Manuel i Rodríguez, del Valldetenes, i Javier Ruiz, de la Unión Santa Coloma. La plantilla, que va
començar a entrenar el passat 23 d’agost, té una mitjana d’edat molt jove, ja que només dos dels
jugadors superen els 24 anys. El principal objectiu és formar-los perquè en un futur puguin pujar al
primer equip. No obstant això, l’entrenador reconeix que no renuncien a l’ascens si els resultats
acompanyen: “No és prioritari, però, evidentment, no posaré sostre a la plantilla en el cas
que s’arribi a posicions de play-off”. El Vitel B va perdre contra l’Epic de Terrassa per 3-5 el dia
de la presentació oficial de tots els equips del club davant l’afició local, el passat 11 de setembre. La
lliga de Primera B començarà el 19 de setembre. El rival del conjunt montcadenc serà el Rubí.  SA

CB MONTCADA B. BÀSQUET>Segona Catalana
CB MONTCADA

PENYA DECANO

FUTBOL TERCERA

Dos amateurs
La Penya Decano té enguany
dos conjunts sèniors a Tercera
Regional amb jugadors entre 19
i 23 anys. L’objectiu és fer esport
i passar una bona estona. Amb-
dós conjunts entrenen i juguen
al camp de la Ferreria. La lliga
començarà l’últim cap de setma-
na de setembre. SA

EF CAN SANT JOAN

FUTBOL FEMENÍ

Debut a Segona
L’equip femení de l’Escola de
Futbol Can Sant Joan Blaugrana
manté pràcticament la mateixa
plantilla de la temporada ante-
rior, en què va aconseguir l’as-
cens a Segona Divisió. No con-
tinuen Georgina i Romina i el
club és a l’espera de la incorpo-
ració d’un parell de reforços. SA

ARXIU

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Categories territorials

Dos sèniors masculins i dos femenins
El Club Bàsquet Elvira Cuyàs de Mas Rampinyo ha iniciat una
nova temporada. Un any més, l’entitat ha format dos equips sèniors
masculins i, com a novetat, enguany tindrà dos femenins, que juguen
a les categories territorials de Barcelona. El tècnic del conjunt A
masculí és Xavier Torreblanca, el del B Domiciano Sánchez, el del
sènior A femení és Sergio Leiva i el del B Emiliano Fernández.
L’objectiu dels tres conjunts és passar una bona estona jugant a
bàsquet i, si els resultats acompanyen, poder quedar entre els
primers. Les lligues començaran el pròxim 19 de setembre. SA
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>> JOCS ESCOLARS. Els més petits

Les inscripcions a la lliga
escolar ja estan en marxa

>> JOCS ESCOLARS

La lliga escolar arrencarà
el proper 4 d’octubre, pe-
rò primer s’ha de saber
quants equips la compon-
dran. Coincidint amb l’inici
de curs, el 15 de setembre,
el Consell d’Esport Es-
colar Municipal (CDEM)
i l’Institut Municipal d’Es-
ports (IME) –responsa-
bles de la lliga escolar– van
lliurar a tots els col·legis i
instituts els fulls d’inscripció
perquè els infants i joves
interessats s’apuntin a fer
esport i també les urnes on
s’han de dipositar les but-
lletes una vegada estiguin
complimentades. El ter-
mini de matriculació fina-
litzarà el 29 de setembre.
El preu de les inscripcions
oscil·la entre els 40 i els
110 euros, en funció de
l’activitat i de si el centre és
públic o concertat.

Consolidació. L’ob-
jectiu de la lliga 2004-2005,
segons la coordinadora de
l’Esport Escolar, Susana
Moreno, és “consolidar
les novetats de l’edició
passada”, és a dir, la ini-
ciació a l’esport per als
més petits, el multiesport i
els entrenaments a càrrec

silvia díaz
redacció

Els nens interessats han d’omplir la butlleta d’inscripció abans del 29 de setembre

La iniciació arribarà
a més centres

 >> El CEIP Mitja Costa és un dels centres que ofereix iniciació

Una de les fites que es va
aconseguir a la temporada
2003-2004 va ser que els
infants de tots els cursos
poguessin practicar esport.
La lliga la jugen nens a
partir de 6 anys, però la
incorporació de la psi-
comotricitat i del multies-
port va permetre que in-
fants de 3 anys comences-
sin a practicar esport.
Aquest any, la iniciació es-
portiva, la psicomotricitat,

viu l’esp�rt

SILVIA DÍAZ

institut municipal d’esports i lleure

 >> El bàsquet és un dels tres esports que es practiquen al multiesport

de monitors especialitzats.
La intenció d’aquesta lliga
és “poder comptar amb
un coordinador a cada
centre”. Els entrenadors
continuaran sent estudiants
d’INEF, de cicles forma-
tius o d’altres estudis vin-
culats a l’educació física.

Oferta esportiva.

L’oferta d’esports és la ma-
teixa que la de l’any passat.
A la franja d’educació in-
fantil (P-3, P-4 i P-5), es
farà psicomotricitat i inicia-
ció esportiva, els alumnes
de primer i segon de pri-

mària practicaran el mul-
tiesport, aquest any per
aquest ordre: futbol al pri-
mer trimestre, handbol al
segon i bàsquet al tercer
trimestre. Els infants de
tercer a sisè de primària
podran escollir una de les
tres modalitats. A secun-
dària, els joves tenen l’op-
ció de triar entre futbol
sala, bàsquet, handbol i
korfbal. Un dels reptes
d’aquest any continua sent
que els alumnes dels insti-
tuts facin més esport, amb
la intenció que “cada cen-
tre pugui tenir algun

equip”, diu la coordina-
dora.

Els clubs tornen.

“Ens agradaria que
s’apuntessin prou in-
fants per poder jugar
una lliga d’handbol”,
apunta Moreno. L’any pas-
sat, l’únic col·legi que oferia
handbol era el Sagrat Cor.
Els clubs que la tempora-
da passada van participar
a la lliga del CDEM, CB
Elvira Cuyàs, CB Mont-
cada, CFS Vitelcom i AE
Can Cuiàs,  repetiran en
aquesta edició.

El primer trimestre dels
cursos de natació que ofe-
reix Montcada Aqua co-
mençarà el proper 20 de
setembre i finalitzarà el 19
de desembre. El termini
de matriculació per als in-
fants i adults que van fer
els cursos la temporada
passada i que aquest any
volien continuar va fi-
nalitzar el 15 de setembre,
però les persones que
aquest any comencin el cur-
set tenen temps d’apuntar-
s’hi fins al 28 d’aquest
mateix mes. L’oferta d’ac-
tivitats aquàtiques 2004-
2005 és similar a la d’edi-
cions anteriors. Un any
més, s’ofereix la natació
terapèutica, que s’adreça
especialment a la gent gran

i a persones que pateixen
problemes físics com mal
d’esquena o molèsties mus-
culars. Aquesta modalitat
es practicarà dos dies per
setmana, dilluns i dime-
cres al matí o dimarts i
dijous al vespre. Un curs
que repeteix aquesta tem-
porada és el de natació per

a nadons, de 6 a 36 mesos,
que es va començar a ofer-
tar al febrer passat. Els
pares hauran de portar el
seu bebè un dia a la setma-
na, dilluns, dimecres i di-
vendres a la tarda o dis-
sabte al matí, en funció de
l’edat del nadó. La resta de
cursos d’aquest trimestre

Els cursos de natació presenten
activitats per a totes les edats
Aquest trimestre tornen la natació per a nadons i les activitats terapèutiques

silvia díaz
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són la natació bressol, in-
fantil i per adults. Aquestes
tres modalitats s’ofereixen
en horari de matí i tarda,
en funció dels dies de la
setmana en què es facin les
classes, i estan dividits en
categories d’iniciació, grau
mig i perfeccionament.
També està en marxa el
procés d’inscripció a l’Es-
cola de Natació Munici-
pal. Els alumnes prebenja-
mins i benjamins de l’escola
entrenaran els dimarts i di-
jous, de 19 a 19.45 h, i els
alevins, infantils i cadets ho
faran els dilluns, dimecres
i divendres, de 19 a 20h.
Les inscripcions a tots els
cursos s’han de fer de di-
lluns a divendres, de 9 a 14
i de 16 a 20h, a les ins-
tal·lacions de Montcada
Aqua.

montcada aqua

s’impartirà a tots els centres
escolars, menys al CEIP
Font Freda. Aquesta acti-
vitat combina l’activitat fí-
sica, com jocs de grup,
amb tallers de manualitats,
perquè els més petits co-
mencin a treballar el cos.
Pel que fa al multiesport,
està previst que arribi tam-
bé a tots els col·legis, tot i
que això encara està pen-
dent del resultat del procés
d’inscripcions. SD

� Novetats per als socis
Els abonats al complex esportiu Montcada Aqua
que paguin quota per utilitzar el gimnàs podran fer
les activitats dirigides aquest any sense haver de pa-
gar una quota extra. Fins ara, aquestes classes s’havien
d’abonar a part. Entre d’altres cursos, un dels que
cada any atrau a més gent és el de taichi, que
començarà a l’octubre i s’oferirà els dilluns i els di-
mecres al vespre. El just pum és una altra de les
activitats que més afició està generant. És una tècnica
de tonificació del cos que es practica amb barres i
peses, al ritme de la música. Una altra novetat d’aquest
any és el body mind. Es tracta d’un conjunt de sessions
per fomentar la mobilitat i el control del cos, amb
moviments suaus. Aquesta tècnica està dirigida a per-
sones que volen fer exercici d’una manera relaxada.
Tots els cursos començaran el 20 de setembre i en-
cara hi ha places disponibles als matins, vespres i
caps de setmana.  SD

SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

 >> L’Escola de natació es posarà en marxa properament

SILVIA ALQUÉZAR

>> L’spinning és una de les activitats dirigides de l’Aqua
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actualitatdels clubs
CFS VITELCOM MONTCADA. FUTBOL SALA> Presentació dels equips

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

Un centenar de joves
formaran la base del Vitelcom

BENJAMÍ >

INFANTIL >

JUVENIL >

El repte, el campionat de Catalunya
Aquest equip té el repte d’igualar el de l’any passat, és a
dir, ser campions de Catalunya. El tècnic, Francisco José
Sarabia, creu que “encara és aviat per parlar d’aquest
tema”. Sarabia destaca que “tinc molt bons jugadors,

podrem fer un bon paper”.

ALEVÍ B>

Un únic benjamí per a aquest any
Aquesta temporada només hi haurà un equip benjamí.
El seu entrenador, Mariano Montoro, diu que “espera
fer una bona temporada”. El conjunt té el repte de
tornar a ser campió de lliga, però el tècnic creu que. “és

una mica difícil”.

ALEVÍ A >

Una plantilla plena de campions
Aquest equip està format pels benjamins que l’any passat
van ser campions de lliga. El seu entrenador, Manolo
Guerrero, creu que “continuarà la bona ratxa i serem
campions de lliga”. Els infants jugaran en una categoria

més alta que l’any passat i tindran rivals més forts.

CADET B >

L’objectiu és mantenir la categoria
La secció infantil també té un únic equip aquesta tempo-
rada. Els joves són de primer any i segons el seu
entrenador, Rafael Hernández, “han d’aprendre moltes
coses encara, però hi ha un bon equip”. El principal

objectiu d’aquest conjunt és mantenir la categoria.

CADET A >

Un únic equip més competitiu
L’entrenador, Manuel Rivas, ha dit que “aquest juvenil
no té res a veure amb l’anterior”. Els jugadors  són els
cadets que l’any passat van ser campions de Catalunya.

Tot i aquest currículum, Rivas apunta que “la categoria

juvenil és molt dura”

El Club Futbol Sala Mont-
cada Vitelcom es va pre-
sentar oficialment davant
l’afició l’11 de setembre
passat. Aquesta tempora-
da, l’entitat ha reduït a 8 els
equips de la base i algunes
categories tindran només
un conjunt, com és el cas
dels benjamins, l’infantil i

el juvenil. Els alevins i els
cadets continuaran tenint
dos equips i el club també
disposarà d’una escola, que
estarà formada pels infants
més petits que encara no
tenen edat suficient per ser
inscrits a la Federació Cata-
lana de Futbol Sala. El
coordinador de la base des
de l’escola fins a infantils,
José Andrés, ha destacat

que “l’objectiu d’aquest
any és que els infants
continuïn jugant i apre-
nent les tècniques del
futbol sala i que arribin
el més alt possible”. Una
altra novetat d’aquest any
és que els jugadors que
l’any passat formaven part
de l’infantil B han passat a
les files de l’altre club de
futbol sala de Montcada i

Reixac, el CD Montcada.
L’altre coordinador de la
base– dels equips cadet,
juvenil i sènior B– Cristó-
bal Delgado, ha explicat
que els entrenadors dels
conjunts cadet i juvenil
“són gent molt prepara-
da, amb títol d’entre-
nador nacional, és a dir,
que podrien entrenar el

primer equip del club”.

ESCOLA >

El planter del Vitelcom
Els infants més menuts del club formen l’escola. En
aquest conjunt hi ha fins i tot nens de 4 anys. Els nens
encara no tenen edat per ser inscrits a la Federació
Catalana i jugaran altres partits. Alguns d’ells estaran a la

lliga escolar. L’entrenador és Sergio Berrio.

Cap als primers llocs de la taula
L’entrenador de l’equip, John Serrano, és ambiciós amb
el seu objectiu, “guanyar la lliga”, tot i que també es
conformaria amb quedar “entre els sis primers”. Els
nens d’aquest equip són de segon any, el que vol dir que
ja tenen experiència en aquesta categoria.

Jugadors molt joves i il·lusionats
El tècnic, Fran Burgueño, ha destacat que “els meus
jugadors tenen moltes taules, però tindrem l’incon-
venient de trobar-nos amb jugadors amb més expe-
riència en aquesta categoria”. Burgueño espera aca-
bar la lliga entre els cinc primers classificats.

FUTBOL. PENYA DECANO >

La Penya vol crear equips de base

BÀSQUET. INICI DE LLIGA >

Els equips de bàsquet de
Montcada i Reixac que  dis-
putaran aquest any els
Campionats de Catalunya
comencen la temporada
2004-2005 aquest cap de
setmana. Els júnior A i B
del CB Montcada inicien
tots dos la lliga a Terrassa,
el primer equip a casa de
l’Sferic i el B davant l’Albert
Disseny.  Una de les nove-
tats d’aquest any del CB

La direcció de la Penya
Decano ha decidit in-
corporar equips de base a
l’entitat aquesta tempora-
da. L’entitat s’ha plantejat
combinar l’activitat estric-
tament esportiva amb
l’educació dels jugadors.
Així, a banda d’entrena-
ments i els partits, els nens
i joves que s’apuntin a la
Penya també podran fer
reforç escolar, perquè el

club portarà professors de
repàs. La Penya està bus-
cant nens i joves de 8 a 14
anys. Els interessats a for-
mar part de la base del
club es poden adreçar de
dilluns a divendres al camp
de futbol de La Ferreria,
de 19 a 21h. També es
poden apuntar a un local
al carrer Major, 12, però
en aquest cas als matins,
d’11 a 12h. SD

Comença la lliga de bàsquet
Montcada és que el cadet
estarà gestionat amb el Bàs-
quet La Salle. L’equip, que
portarà el nom de CB
Montcada La Salle, comen-
ça la temporada a casa,
davant el JAC Sants de
Barcelona. L’equip cadet
femení de La Salle disputa
de nou el Campionat de
Catalunya i el seu primer
rival a casa serà el Club
Natació Caldes. SD

El club ha reduït a 8 els equips de base i ha fitxat alguns entrenadors amb títol nacional

FOTOS: SILVIA DÍAZ/DIEGO SÁNCHEZ
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Tradició i innovació. Fa 48 anys que va obrir la primera de
les dues fleques que té al municipi i, des de llavors, segueix fidel
als seus inicis. Josep Oliveras continua fent el pa a mà, com li van
ensenyar als 14 anys quan va entrar a treballar al forn del seu
poble natal, Sant Llorenç Savall. Ara, amb 70, està jubilat, tot i
que no ha deixat de passar cada dia pel forn, que porten les seves
filles i els seus gendres, perquè no pot viure sense sentir l’olor a
pa acabat de fer. L’ofici de forner és la passió de la seva vida. Li
ha permès gaudir amb la feina –diu que no s’acostumaria a
treballar en una fàbrica– i, alhora, ser creatiu, dos aspectes que
valora molt. A més de la tradicional barra de quart i el pa de
pagès, Josep Oliveras és conegut per les seves especialitats  com
la grenya, el pa de poble, del Pirineu i de vinya, entre d’altres.
També és famós, amb nombrosos premis locals i comarcals, per
les seves escultures de pa que exposa als aparadors dels seus
establiments coincidint amb festivitats i efemèrides.

“Per sort, encara hi ha gent
a qui li agrada el pa bo”

El pa fet a mà no

té res a veure amb

les 3.000 barres

que, en una nit, fa

una panificadora

El forner que s’ha

quedat estancat o

ha mecanitzat el

procés ha vist

com li baixava

la clientela

�

   artesà del pa

SÍLVIA ALQUÉZAR

� Quin és el secret del bon
pa?
L’elaboració. Avui hi ha màqui-
nes que poden fer 3.000 barres
en una nit amb un únic treba-
llador. Però el resultat no és el
mateix que el procés tradicio-
nal, on tot es fa a mà amb pro-
ductes de primera qualitat. Al
meu forn encara se segueix
aquest mètode, més lent, menys
productiu, però més bo: les 300
barres que tres homes fan en una
nit no tenen res a veure amb les
3.000 de les panifi-
cadores.
� El seu forn és
de llenya?
El tinc preparat per
usar-lo amb llenya
en cas d’emergèn-
cia, quan marxa la
llum i no tinc gas
natural. La norma-
tiva no permet cre-
mar llenya als forns
de les ciutats perquè
els fums contami-
nen. Quan ens diuen
que el pa és de lle-
nya és una mentida,
això només existeix
a petits pobles.
�  Quins ingre-
dients té el pa?
El pa és una pasta
fermentada. Els
grecs el van desco-
brir per casualitat, un dia se’ls va
mullar la farina i van veure que
allò era bo. Nosaltres posem,
ara a l’estiu, per 100 quilos de

Josep OliverasJosep Oliveras

farina, 2 quilos de sal i 15 de
pasta agra o mare. La clau està
en posar la quantitat adequada.
A l’hivern varia, s’ha d’augmen-
tar la pasta fermentada. Aquí
està el joc. El dia de la setmana
que surt el millor pa és el dilluns,
perquè la pasta té més hores de
respòs, de dissabte a dilluns.
� Per què no li agraden les
màquines?
Un dia va venir un representant
per vendre’m una màquina
d’aquestes que ho fan tot i em

va dir que amb
aquella màquina
qualsevol podria
fer pa. Li vaig dir
que això no m’in-
teressava, perquè
tothom faria el
mateix pa. A mi
m’agrada fer un pa
diferent als altres,
el que faig jo.
�  Per què li
agrada el seu ofi-
ci?
Perquè és creatiu i
artesà. Cada any
trec una nova espe-
cialitat de pa, me la
invento. També
m’agrada fer figu-
res de pa, com una
mena d’escultures,
–amb tots els res-
pectes per als artis-

tes, – que després exposo a
l’aparador. Ara ja estic treballant
en el del pròxim Nadal. En fi,
que no m’avorreixo perquè cada

dia és diferent i els resultats
també. El forner que s’ha quedat
estancat ha vist com li ha baixat
la feina.
� La figura del forner està
desapareixent?
Durant molts anys no hi havia
aprenents, un indicatiu preocu-
pant, però ara sembla que l’ofici
s’està recuperant Per sort, enca-
ra hi ha gent a qui li agrada el
bon pa.
� El forner sempre treballa
de nit?
Això és el tòpic.Quan treballava
a Sant Llorenç vivia com un rei,
perquè començàvem a les 5h i
cap al migdia trèiem el pa coin-
cidint amb la sortida de les fà-
briques.  Ara, hem de fer torns
perquè la gent vol el pa calent
durant tot el dia. Treiem una
fornada al matí i una altra a la
tarda, perquè el que sobra del
matí no el vol ningú.
� El pa engreixa?
Com tot si menges massa, però
engreixa menys que l’embotit o
els dolços, per exemple. S’ha de
fer una dieta equilibrada, on es
mengi de tot, pa també.
� El seu pa és car?
No fotem! Ara hi ha molts llocs
que pel preu d’una barra te’n
donen dues, de pa dolent, és clar.
La barra de quart no es pot
apujar, però les especialitats
com la xapata o la grenya sí que
les cobrem més cares.
� Si visqués una altra vida,
tornaria a ser forner?
Sí, perquè m’ha donat moltes

satisfaccions. És un bon negoci
on s’ha de treballar molt, això
sí. Mai hi ha crisis, treballes a casa,
cobres al comptat i pagues a 30
o 60 dies. L’únic que em sap

greu és que vaig haver de deixar
l’escola als 12 anys per treballar.
Els que tenim la meva edat hem
hagut d’aprendre a l’escola de
la vida.


