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El Sant Joan
continua dalt
tot i la sanció
a l’entrenador

>> FUTBOL.  2a Regional

El Sant Joan Atlètic està fort.
Ho va confirmar el passat 14
de novembre en imposar-se
amb claredat i bon joc davant
de les Franqueses, un dels fa-
vorits a pujar, per 4-2. El con-
junt montcadenc ocupa la ter-
cera posició del Grup Novè de
Segona Regional amb 22 punts
i un partit menys, el que no es
va poder finalitzar al camp de
la Llagosta quan el resultat era
d’empat a un. El matx va ser
força polèmic des del comença-
ment, amb l’expulsió de l’en-
trenador del Sant Joan, Rafa
González, al minut 7, qui ha
manifestat que el col·legiat no
va tallar la duresa del joc local.
L’àrbitre va suspendre el partit
al minut 69 a causa de la invasió
del terreny de joc per part d’afi-
cionats del Sant Joan. El comitè
de competició ha sancionat el
tècnic amb tres partit de sus-
pensió: davant de les Franque-
ses, el Lourdes i el Palau, el lí-
der, amb qui jugarà el 28 de no-
vembre a casa. El club aprofi-
tarà el partit per celebrar el dia
del soci (11.15h), amb obsequis
per als assistents.
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FUTBOL. GRUP PRIMER DE PREFERENT

El Montcada guanya tranquil·litat
i tres punts d’or contra el Ripollet

 >> Belda controla una pilota davant Adriano, exjugador local ara al Ripollet

SILVIA DÍAZ

La victòria del CD Montcada
al camp del Ripollet per 0-1 ha
estat una pilota d’oxígen per al
conjunt montcadenc que, a la
jornada anterior, havia perdut
per la mínima (0-1) contra el
Blanes, el líder del Grup Primer
de Preferent. La mateixa història
s’havia repetit feia només quinze
dies quan, després de caure
derrotat a casa contra el Cassà
–el segon classificat– per 0-1, al
matx següent va vèncer a domi-
cili el Vilassar (0-1). “Ens feia
falta guanyar després de la
injusta derrota contra el Bla-
nes”, ha indicat el tècnic, Toni
Carrillo, qui ha afegit que la
diferència del joc del seu equip
entre el matx del Blanes i el
Ripollet van ser la serietat en de-
fensa i l’encert de cara a por-
teria. La directiva i el cos tècnic
coincideixen a destacar el gran
treball de la plantilla des de
principi de temporada i la neces-
sitat de sumar dues victòries
consecutives. “És una assig-
natura pendent que ens per-
metria jugar amb més tran-
quil·litat i pujar alguns llocs”,
ha manifestat el vicepresident,
Gonzalo Frasnedo.

Bagatge. Una temporada
més, el CD Montcada obté mi-
llors resultats fora de casa que
al municipal de Font Freda. En
deu jornades, el club ha sumat
10 punts a domicili i 7 al camp
local. L’última victòria a Mont-
cada la va aconseguir el passat
26 de setembre contra l’Olot.
Des de llavors, de nou punts
possibles només n’ha sumat un
gràcies a l’empat davant del
Martorell. Per contra, el balanç
és força diferent en els seus des-  >> Rafael González

SÍLVIA ALQUÉZAR
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LES OBRES
COMENÇARAN A
PRINCIPI DEL 2005

el nou estadi

Les obres del nou estadi de
futbol, projectat als terrenys fi-
rals del polígon de la Ferreria,
començaran a principi de l’any
vinent. Així ho ha anunciat el
regidor d’Esports, Juan Parra
(PSC), qui assegura que “la
instal·lació serà un referent
a la comarca per la seva
qualitat”. Els treballs tindran
un període d’execució d’un
any aproximadament. El nou
equipament constarà de dos
camps de gespa –un de futbol
11 i un altre per a futbol 7– i
tindrà capacitat per a 4.000
persones, la meitat de les
quals podrà seure a les gra-
daries. SA

L’equip local va caure derrotat a casa davant del Blanes, el líder, a la jornada anterior

Col·laboració d’Alcaraz al CD Montcada
Construcciones Alcaraz patrocina un any més el CD Montcada.
El president de l’empresa, Manel Alcaraz, i el president del
club, Antoni Alcalà, ho van anunciar públicament el 9 de
novembre en un acte a l’Ajuntament amb la presència d’autoritats
municipals A la foto, d’esquerra a dreta, Alcalà, Alcaraz i el
regidor d’Esports, Juan Parra (PSC). SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

plaçaments. Fora de casa no
perd des del passat 19 de setem-
bre al camp del Cerdanyola Ma-
taró. “Sense que serveixi
d’excusa, és una realitat que
a casa els rivals es tanquen
darrera i costa molt fer gols”,
ha dit l’entrenador, qui espera el
partit contra el Taradell el prò-
xim 21 de novembre al munici-
pal de Font Freda com una
autèntica final.
En les darreres setmanes hi ha
hagut dos canvis a la plantilla.
El club ha donat la baixa al
porter Xavo, que ha estat subs-
tituït per Juan Manuel Roig, de
28 anys i provinent del Sant An-
dreu de Tercera Divisió, que va
debutar a Ripollet. D’altra ban-
da, el recentment incorporat
Santi ha deixat la disciplina del
club per motius de salut.
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La Salle encadena resultats
positius amb rivals complicats

>> HANDBOL MASCULÍ. Primera Catalana

L’equip de Jaume Puig es troba
en una meritòria cinquena posi-
ció de Primera Catalana amb 8
punts, malgrat les lesions de
jugadors importants com Xavi
Martín i Xavi Benítez. A les
últimes tres jornades, el conjunt
montcadenc ha tret bons resul-
tats: es va imposar de nou gols
(29-20) davant del Palautordera,
va aconseguir un valuós triomf
a la pista de l’Arrahona de Saba-
dell (26-27) i va empatar a 22 a
Sant Cugat un partit que podria
haver guanyat ja que es va fallar
un penal als últims instants.

Valoracions. L’entrenador
s’ha mostrat satisfet amb els
resultats. “Estic content tenint
en compte com està l’equip,
amb moltes baixes per le-
sions”, ha manifestat Puig, qui
espera que l’equip sigui més
competitiu quan es recuperin tots
els jugadors. Per la seva banda,
un dels jugadors amb més
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 >> La Salle masculí ha guanyat quatre dels sis últims punts fora de casa

CH LA SALLE MONTCADA

>> HANDBOL FEMENÍ. Primera Catalana

 >> La Salle femení ha encadenat una ratxa negativa de resultats

La plantilla es desinfla
en les últimes jornades

SÒNIA HERNÀNDEZ

La Salle no ha sabut aguantar la
pressió de les últimes jornades,
en què s’ha enfrontat amb al-
guns dels rivals més complicats
de Primera Catalana. Al matx
contra el Molins de Rei, a casa,
va perdre per un contundent
19-31 i al darrer partit, també al
pavelló Miquel Poblet, va caure
derrotat contra la Roca per 16-
24. Entre aquests partits, la Salle
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va jugar un altre a la pista de
l’Agramunt, fins llavors cuer, on
només va poder treure un em-
pat a 17 gols amb sabor a der-
rota. “Estem tocats anímica-
ment”, ha reconegut el tècnic,
Josep Quirós, qui espera poder
sortir d’aquesta situació als prò-
xims partits amb el retorn de
diverses jugadores que per mo-
tius personals i de lesions no han
pogut jugar als últims partits. La
Salle és sisena amb 5 punts.

temporades al club, Manu
Pesquer, ha destacat la feina dels
nous fitxatges. “Ja comencen
a acoblar-se i això es nota”,
ha comentat Manu, qui també
arrossega molèsties físiques que

només li permeten participar en
el joc defensiu.
La Salle masculí rebrà el 20 de
novembre la visita del Bordils
(20h pavelló Miquel Poblet) i el
dia 27 visitarà Banyoles.

El Vitel agafa
oxigen amb el
triomf a Lleida

 >> El Vitel va encaixar la primera derrota al pavelló Miquel Poblet contra el Manresa per 1 gol a 4

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

lluís maldonado
pla d’en coll

RAFA JIMÉNEZ

Amb les baixes del capità Jef-
ferson i Dani Mateo, i amb un
Adilio tocat, el Vitel va imposar-
se al Sícoris de Lleida  per 3 gols
a 7, en un partit on va destacar
el jugador brasiler  Silami, que
amb quatre gols va ser l’artífex
de la victòria. Després de 10
jornades, el Vitel és cinquè amb
19 punts a només 4 del líder,
l’Andorra.
El Vitel va sortir a Lleida molt
motivat, conscient de la impor-
tància de sumar els tres punts. Tot
i que el Sícoris va començar
avançant-se en el marcador, els
montcadencs van reaccionar de
forma ràpida, fins arribar al
descans amb un resultat favora-
ble d’1 a 3, amb gols de José
Rodríguez, Mariano i Silami. A
la represa, el Vitel no es va deixar
sorprendre i va apostar per con-
trolar la possessió de la pilota
amb bones ocasions de gol que
van acabar amb el 3 a 7 definitiu.
La Penya Rebanaos va animar
l’equip des de la graderia coin-
cidint amb el primer viatge que
organitzava, en el qual van par-
ticipar més de 50 persones
El tècnic brasiler, Marcello Ma-
galhaes, va parlar en acabar el
matx de la importància dels

resultat per donar moral a l’equip
després de les dues derrotes con-
secutives. Per a l’entrenador,
l’equip va estar “molt concen-
trat, fent un treball seriós en
defensa i tenint un bon encert
en atac”.

Un dels protagonistes del partit
a Lleida va ser el brasiler Silami,
que va marcar quatre gols. El ju-
gador del Vitel opina que la
victòria és molt important per-
què “l’equip estava nerviós
després de les últimes derro-
tes”. Per a Silami, “s’ ha passat
un moment delicat, però s’ha
sabut reaccionar”.

Dues derrotes seguides.

Els montcadencs es retrobaven
així amb la victòria després de
dos partits perduts de forma
consecutiva, a Bilbo i a casa con-
tra el Manresa, un resultat ines-
perat que va posar de manifest
alguns problemes de la plantilla,
però sobretot la manca d’encert
de cara porteria contra un rival
que fins aquell moment només
havia estat capaç de guanyar un
partit. L’entrenador opina que
“no es poden perdre partits
a casa i menys amb rivals as-
sequibles com el Manresa si
es vol jugar l’ascens a Divi-
sió d’Honor”.

ARRIBA EL BRASILER CUPIM I AGUE MARXA CEDIT AL CANET

canvis a la plantilla

LLUÍS MALDONADO
Cassio Renán da Silva, Cupim,
és ja nou jugador del Vitel de
futbol sala. Ahir es va presentar
en les oficines del club.
L’exfutbolista de Miró Martorell,
de 32 anys, va firmar per un any
amb opció a un altre si l’equip
puja a Divisió d’ Honor. El brasiler
s’ha mostrat molt il·lusionat amb
el nou repte. “El Vitelcom
Montcada és un equip de Divisió
d’Honor a Plata. Vinc aquí amb
el repte de pujar i, si no ho
aconseguim, m’ho prendré com
un fracàs personal”. Cupim,
que va reconèixer que va estar a
punt de fitxar pel Montcada al
juny, té molt clar el que pot apor-
tar als seus companys: “La plan-
tilla té un gran nivell,  puc apor-
tar la meva experiència en els
moments claus i als playoffs.
Porto molts anys en el món del
futbol sala i no m’espanto fàcil-

ment”, asse-
gura. El tècnic
brasiler, Mar-
cello Ma-
galhaes, ha
valorat molt
p o s i t i v a m e n t
l’arribada del nou
reforç: “Tot el que
sigui millorar la
plantilla és ben-
vingut. El seu
c u r r í c u l u m
l’avala, i apor-
tarà experièn-
cia, il·lusió i  mo-
tivació ja que es-
tà molt implicat
amb el projec-
te”. A més, permetrà reforçar la
posició de tancament “on ara
estem tenint problemes”.
Cupim, que el mateix dia de la
presentació va entrenar amb els

seus companys, lluirà el núme-
ro 3 i podria debutar el pròxim 20
de novembre en a Pamplona
contra l’Universitat de Navarra.
LM
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 >> El Valentine va haver de fer un gran esforç a l’últim quart per remuntar el marcador advers

El Valentine supera l’Igualada
en un matx amb final ajustat

>> BÀSQUET MASCULÍ.  Grup C Lliga EBA

El Valentine masculí segueix en-
tre el grup d’equips que lluita per
una de les places que permetrà
jugar la fase final de la Lliga
EBA. La plantilla local es troba
a la quarta posició del Grup C
amb 15 punts, empatada amb
el Vic, l’Olesa i el Mataró.
A les últimes tres setmanes, el
conjunt de César Saura ha gua-
nyat dos partits –els dos al pa-
velló Miquel Poblet– i només
n’ha perdut un. L’equip mont-
cadenc es va imposar amb cla-
redat a casa davant del Molle-
russa per 92-79, però a la jor-
nada següent va caure derrotat
a la pista del Prat, colíder del
grup amb el Navàs, per 76-70.
El Montcada va jugar bé, va
controlar el partit durant 37
minuts, però en la recta final va
fallar pilotes i jugades incom-
prensibles i va deixar escapar
una victòria que tenia a l’abast.
A l’últim matx, el Valentine va
vèncer l’Igualada, l’equip revela-
ció de la temporada, per un ajus-
tat 86-85. El Montcada va con-
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El Valentine trenca una
ratxa de cinc victòries

>> BÀSQUET FEMENÍ. Primera Catalana
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 >> El Valentine va perdre a Cerdanyola per dos punts

El Valentine femení va perdre
el passat 13 de novembre a la
pista del Cerdanyola per 58-56.
Aquesta és la segona derrota a
Primera Catalana, una ensope-
gada que trenca una ratxa  de
cinc victòries consecutives. Les
jugadores de Lorenzo Ortiz no
perdien des de la primera jor-
nada a la pista de l’Olot. Les
montcadenques són al vuitè lloc
del Grup Primer, amb 12 punts
i un partit ajornat contra el To-
relló –imbatut amb sis triomfs–
que es disputarà coincidint amb
el pont de la Constitució.

L’anàlisi. “Són derrotes que
fan mal, perquè era un rival
assequible”, ha comentat el
tècnic, qui reconeix que el seu
equip va jugar malament, so-
bretot en atac amb només 56
punts. El Valentine és un

 “HEM DE SER FORTS MENTALMENT”

-Per què falla el Valentine
en certs moments amb el
partit controlat?
Això m’agradaria saber. Crec
que és un tema d’intensitat i
això ens pot donar més d’un
problema. Hem d’aprendre a
no desfinflar-nos per qual-
sevol adversitat com una de-
cisió arbitral que ens perjudi-
qui o un llançament fallat.
Hem de ser forts mentalment.
-L’Igualada va estar a punt
d’endur-se el triomf.
Sí, però per sort vam reaccio-
nar a temps. Al tercer quart
vam baixar la guàrdia i ells ho
van aprofitar per retallar dife-
rències. Hem d’evitar precisa-

el tècnic, césar saura

MAIKEL /A FONS VALLÈS

trolar el partit, però al tercer
quart va baixar la guàrdia i l’Igua-
lada va retallar 19 punts en
menys de 7 minuts. Al final, però,
els homes de Saura van reaccio-
nar i la victòria es va quedar a

ment això.
-Com veu jugar la fase fi-
nal?
Hem de rebre a casa tots els
rivals directes a la segona vol-
ta. No podem perdre al Miquel
Poblet i hem de guanyar a fora
els equips assequibles. SA

SÒNIA HERNÀNDEZ

conjunt amb un gran encert a
cistella, ja que té una mitjana de
80 punts per partit. Per a
l’entrenador, la clau de la derrota
van ser els 6 minuts de sequera
ofensiva al tercer quart, que van
permetre al Cerdanyola fer un
parcial de 18 a 2 i capgirar el
marcador. A l’últim quart, el
Valentine va reaccionar i va es-
tar a punt de forçar la pròrroga,
però unes errades en el
llançament de tirs lliures ho van
impedir. Malgrat la derrota, Ortiz
s’ha mostrat satisfet amb el
rendiment de la plantilla des que
ha iniciat la lliga. Els pròxims en-
frontaments són claus. El 21 de
novembre el Valentine rebrà la
visita del líder, el Grup Barna, i
el dia 27 jugarà a Salt. “Hem
d’intentar guanyar aquests
partits i l’ajornat per no
perdre el tren dels de dalt i
tenir opcions de jugar la fase
final”, ha dit el tècnic.Montcada. El Valentine masculí

jugarà el pròxim 21 de novem-
bre a la pista del Roser, el cuer
de la categoria, i el dia 28 rebrà
la visita del Grupotel.com al
pavelló Miquel Poblet.

 >> César Saura
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El Lee Young espera
repetir els últims èxits

>> TAEKWONDO. Campionat d’Espanya

El Club Lee Young Montcada
afronta amb optimisme el Cam-
pionat d’Espanya de taekwon-
do de tècnica i pumse, després
dels èxits aconseguits als últims
tornejos en què ha participat du-
rant el passat mes d’octubre. El
Campionat estatal tindrà lloc a
Torrelavega (Cantàbria) els dies
27 i 28 de novembre. “Espe-
rem mantenir el nivell de
temporades anteriors”, afir-
ma el director del Lee Young,
José Santiago. El club local es
troba en l’elit del taekwondo
estatal i és un dels favorits per
acaparar bona part de les meda-
lles en joc com ha succeït en
altres campionats.

Els darrers triomfs. El Lee
Young Montcada va obtenir un
total de 10 medalles al Triangu-
lar Copa de Navarra en la
modalitat de tècnica, disputat el
24 d’octubre. En individual,
Vanesa León i Montse Sánchez
van guanyar el guardó de plata
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LEE YOUNG

El Cim organitza set sortides a
la neu entre desembre i març

>> ESQUÍ. Nova temporada

El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, va presentar
el passat 17 de desembre a la
Casa de la Vila el calendari de
sortides per a la nova tempora-
da d’esquí. En total, l’entitat
organitza set escapades. La pri-
mera es fa coincidir amb el
pont de la Constitució, entre el
3 i 8 de desembre, i la destinació
serà l’estació de Val Thorens, als
Alps francesos. Ja al 2005, la
primera sortida es farà el 16 de
gener a Formigueras. En aquest
mes, se n’ha preparat una altra
a Soldeu-el Tarter (Andorra), els
dies 21, 22 i 23. Pel que fa al
febrer, el Cim ha previst dues
noves excursions a la neu: el dia
13 al Puigmal i el 27 a Porté-
Puymorens. Al març, el Centre
Excursionista ha organitzat una
nova sortida de cap de setmana:
el 4, 5 i 6 a Pal-Arinsal (Ando-
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 >> Acte de presentació de la temporada d’esquí d’El Cim >> L’equip del Club Lee Young que va participar a la Copa  de Navarra

a les seves respectives categories.
En masculí, Bernardo Fidalgo,
Diego Carrrillo i Alejandro
García van aconseguir pujar al
més alt del podi, mentre que
Axel Rebollo va obtenir la me-
dalla de bronze. Per parelles,
Montse Sánchez i Diego Carri-
llo van fer-se amb la plata. En
trios, el Lee Young va aconse-
guir la medalla d’or en categoria
masculí i femení i pel que fa al
quintet, el club montcadenc
també va quedar en la primera
posició.
D’altra banda, el Lee Young va
participar el passat 31 d’octubre
al Campionat Internacional Ciu-
tat de Barcelona en la modalitat
de combat. El millor resultat
local va ser la medalla de bronze
aconseguida per Mercedes Aya-
la a la categoria de pes ploma.
També van competir Alberto
Pereña i Nordin Maizi, que van
quedar eliminats en quarts i
vuitens de final respectivament.
El torneig, que va comptar amb
la participació de 15 països, va
ser de molta qualitat.

Josep Gil, el millor local,
acaba al dissetè lloc

>> ATLETISME. Cinc milles nocturnes de Cerdanyola

 >> Josep Gil, atleta de la JAM

El corredor de la Joventut At-
lètica Montcada Josep Gil va ser
el millor classificat local a la
vint-i-vuitena edició de les Cinc
milles nocturnes de Cerdanyola,
disputades el passat 6 de no-
vembre. Gil va acabar a la disse-
tena posició, amb un temps de
27 minuts i 38 segons, d’un to-
tal de 447 participants que van
creuar la meta. El guanyador ab-
solut de la cursa, de 8.045 me-
tres, va ser l’italià Giusepe Ma-
ffei, participant a les darreres
Olimpíades d’Atenes a la prova
dels 3.000 metres obstacles. Ma-
ffei va fer un registre de 25 mi-
nuts i 3 segons. De la JAM, tam-
bé van prendre part Jordi Flo-
res (97), Benjamín Casado (129),
Eric Teruel (185), Enric Maya
(205) i Asensio Rodríguez (387).
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Cursa de Sils. Josep Gil tam-
bé va ser el primer classificat
local a la prova de Sils, de 10
quilòmetres per un circuit amb
trams urbans i de muntanya. Gil
va invertir un temps de 36 mi-
nuts i 30 segons. Per categories,
José Muñoz, amb una marca de
40 minuts i 30 segons, va arri-
bar sisè en veterans de 50 anys.

JORDI FLORES

El Centre Espeleològic Alpí
Vallesà (CEAV), amb seu a Can
Sant Joan, organitza un curs
d’iniciació a l’alpinisme, un es-
port que consisteix en l’ascensió
a altes muntanyes. L’objectiu del
curs és aprendre a moure’s cor-
rectament sobre la roca, el gel i
els terrenys mixtos, de manera
que l’alumne vagi augmentant
progressivament la dificultat tèc-
nica dels itineraris i, alhora,
aprengui a disminuir els riscos
innecessaris i obtingui coneixe-
ments per fer ascensions d’alta
muntanya de dificultat mixta de
forma autònoma.

El programa. El pròxim 26
de novembre tindrà lloc a la sala

>> ALPINISME

Curs d’iniciació del CEAV
sílvia alquézar
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polivalent del CEAV, al carrer
Bateria número 29, la presen-
tació del curs i la classe teòrica.
Els dies 26 i 27 es farà la prime-
ra sortida a Ulldeter (Ripollès),
on s’impartirà la primera classe
pràctica sobre progressió i segu-

retat. Els dies 4 i 5 de desembre
es farà una ascensió per terreny
mixt en un lloc encara per deter-
minar en funció de les condi-
cions físiques del grup inscrit. Els
organitzadors esperen que la ini-
ciativa tingui una bona acollida.

 >> Una de les ascencions fetes per l’entitat montcadenca

CEAV

rra). Tancarà la temporada d’es-
quí l’escapada que coincidirà
amb la Setmana Santa, del 25 al
28 de març. Enguany, l’entitat ha
escollit l’estació de Morzine-
Avoriaz, als Alps francesos.

Exposició. Amb motiu de la
presentació de la nova tempo-
rada d’hivern, el Cim va apro-
fitar l’esdeveniment per exposar

a la sala institucional de la Casa
de la Vila diversos cartells i foto-
grafies de les sortides d’esquí
que ha organitzat l’entitat en els
últims 10 anys. “És una mane-
ra de celebrar el desè ani-
versari”, ha indicat Jordi Salva-
dor, del Cim. La mostra només
es podia visitar el mateix dia de
la presentació de la nova tem-
porada.

LLUÍS MALDONADO

les classificacions

FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 8, 9 i 10
Bilbo-Vitel 6-4
Vitel-Manresa 1-4
Sícoris-Vitel 3-7
Equip Pj. Pt.
1 Andorra 10 23
2 Barça 9 22
3 Castro U. 9 20
5 Vitel 10 19

Primera A. Grup 1
Jornades 7, 8 i 9
Vitel B-Floresta 4-3
Unión-Vitel B 4-4
Vitel B-Alella 10-6
Equip Pj. Pt.
1 Gasifred 9 24
2 Gracia 9 24
3 Escola 9 19
10 Vitel B 9 12

Segona A. Grup 3
Jornades 7, 8 i 9
C. Cuiàs-Aiguafreda 6-6
Iris Sol-C. Cuiàs 4-3
C. Cuiàs-Parets 6-2
Equip Pj. Pt.
1 Dosrius 8 24
2 Casagemas 8 16
3 Casp 8 15
9 C. Cuiàs 6 10

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 7, 8 i 9
Valent-Mollerussa 92-79
Prat-Valentine 70-76

Valent.-Igualad. 86-85
Equip Pj. Pt.
1 Navàs 9 17
2 Prat 9 17
3 Vic 9 15
4 Valentine 9 15

2a Catalana. Grup 3
Jornades 7, 8 i 9
Mont.B-Franque.92-64
Fuster-Mont.B 77-85
Mont.B-Cerdany.95-72
Equip Pj. Pt.
1 Cardedeu 9 18
2 Montcada B 9 17
3 Gramenet 9 16
4 Gavà 9 15

Ct. Territorial. Grup 4
Jornades 6, 7 i 8
Arenys-Elvira A s.a. Vicenç-
Elvira A 47-56 Des-
cansa: Elvira A
Equip Pj. Pt.
1 Llinars B 5 9
2 Roda 5 8
3 Palau 4 8
4 Elvira A 5 8

Ct. Català B. Grup 1
Jornades 6, 7 i 8
Elvira B-Caldes C54-82
Elvira B-Badalon.62-66
St. Quirze-Elvi B70-45
Equip Pj. Pt.
1 Caldes C 8 15
2 Premià B 8 14
3 St. Cugat 7 13
14 Elvira B 7 8

1a Catalana. Grup 1
Jornades 6, 7 i 8

Hospit.-Valent. 107-111
Valent.-Claror 69-63
Cerdan.-Valent. 58-56
Equip Pj. Pt.
1 Grup Barna 8 14
2 Maresme 8 14
3 Olot 8 13
8 Valentine 8 12

3a Catalana. Grup 1
Jornades 6, 7 i 8
Thau-Elv. A 50-63
Elv. A-BIM 57-41
St. Andreu-Elv. A40-52
Equip Pj. Pt.
1 Elvira A 8 15
2 Lluïsos 8 15
3 Badalonès 6 14
4 Terrassa B 6 12

Ct. català B. Grup 1
Jornades 6 i 7
Elv. B-Bellsport 55-52
Descansa: Elv. B
Equip Pj. Pt.
1 Bellsport 6 10
2 Puigcerdà 5 9
3 Gramenet 5 9
6 Elvira B 4 7

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 8, 9 i 10
Vilassar-Mont. 0-1
Mont.-Blanes 0-1
Ripollet-Mont. 0-1
Equip Pj. Pt.
1 Blanes 10 24
2 Cassà 10 23
3 Cerdany. M. 10 21
8 Montcada 10 17

2a Regional. Grup 9
Jornades 8, 9 i 10
St. Joan-Montornès 1-4
Llagos-St.Joan 1-1 s.a.
St. Joan-Franque.4-2
Equip Pj. Pt.
1 Palau 10 28
2 Montmeló 10 23
3 Sant Joan 9 22
4 Martorelles 10 21

3a Regional. Grup 18
Jornades 6, 7 i 8
Decano B-Gràcia3-1
Catalònia-Decano B 1-1
Decano B-Magòria 1-4
Equip Pj. Pt.
1 Olivella 8 24
2 Cèltic 8 20
3 Chacarita 7 19
13 Decano B 8 5

3a Regional. Grup 16
Jornades 6, 7 i 8
St. Martí-Dec. A 3-3
Decano A-Catalu.1-2
Guinardó-Dec. A 2-1
Equip Pj. Pt.
1 Can Llong 8 21
2 Canaris 8 21
3 Sarrià 8 19
14 Decano A 8 1

2a Divisió. Grup 2
Jornades 4, 5 i 6
Descansa: C.St.Joan
C.St.Joan-Guineu.2-3
Polvorite.-C.St.Joan 5-2
Equip Pj. Pt.
1 Guineueta 6 9
2 Polvoritense 6 9
3 Sta. Eulàlia 6 9

4 Can St. Joan 5 9

HANDBOL

1a Catalana. Masc.
Jornades 5, 6 i 7
La Salle-Palaut.29-20
Arrahona-Salle 26-27
St. Cugat-La Salle22-22
Equip Pj. Pt.
1 Esplugues 7 12
2 Gavà 7 12
3 Banyoles 7 11
5 La Salle 7 8

3a Catalana. Masc.
Jornades 3, 4 i 5
Canovelles-SalleB21-23
Salle B-Alcarràs28-15
St. Celoni-SalleB28-30
Equip Pj. Pt.
1 La Salle B 5 10
2 Franqueses 4 6
3 Canovelles 5 5
4 Sant Celoni 4 4

1a Catalana. Femení
Jornades 3, 4 i 5
La Salle-Molins19-31
Agramunt-La Salle17-17
Salle-La Roca 16-24
Equip Pj. Pt.
1 Molins 5 8
2 Vilamajor 5 8
3 Castelldefels 3 6
6 La Salle 5 5

ATLETISME

Cursa Sils
(10 quilòmetres)
47 Josep Gil 36’30’’

67 I. Teruel 37’46’’
115 José Muñoz40’30’’
130 Ángel Fraile41’14’’
143 Jordi Flores41’53’’
152 E. Rdez. 42’20’’
193 G. Casero 44’35’’
203 B. Casado 45’08’’
231 Enric Maya46’48’’

Cinc Milles Nocturnes de
Cerdanyola
17 José Gil 27’38’’
97 Jordi Flores 32’54’’
129 B. Casado 34’39’’
185 E. Teruel 36’37’’
205 E. Maya 37’20’’
387 A. Rdez. 45’38’’

Pujada i Baixada a Guanta
152 J. Muñoz 52’25’’
160 A. Fraile 52’34’’
361 S. Guillén 58’04’’
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mésen 2 minuts VITEL B. FUTBOL SALA> Primera A
Arriben dues noves incorporacions
El Vitel B s’ha col·locat a la desena posició del Grup
Sisè de Primera Nacional A amb 12 punts, després de
guanyar a l’última jornada l’Alella per 10-6. La plantilla
ha millorat el seu joc als darrers partits, exhibint una
bona imatge. Els pròxims enfrontaments seran com-
plicats, ja que el Vitel B jugarà contra el Ripollet, l’Escola
Pia i el Lliçà d’Amunt, tres rivals amb plantilles i pres-
supostos adequats per pujar de categoria. Respecte a la
plantilla, hi ha hagut novetats. Aquests dies han començat
a entrenar dos nous jugadors: Juanjo, que ja havia estat
la temporada anterior a Montcada, i Manel. El tècnic,
Javier Ruiz, ha parlat molt bé de tots dos: “Són joves
i tenen qualitat. Juanjo té molt carisme i coneix la
casa. Manel és un home de futur”. D’altra banda,
José García és baixa per lesió. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana

El sènior A femení es col·loca primer
L’equip A femení del CB Elvira Cuyàs continua fent
una bona temporada. Després de vuit jornades, lidera
el Grup Primer de Tercera Catalana amb 15 punts, és a
dir, té set victòries i només una derrota en un partit
amb un arbitratge molt polèmic contra el Terrassa. El
conjunt que entrena Sergio Leiva és el segon màxim
encistellador del seu grup, amb 481 punts. A l’últim
partit, l’Elvira va guanyar a la pista del Sant Andreu per
40-52. Pel que fa a la resta de conjunts sèniors del club
de Mas Rampinyo, el millor classificat és el sènior B
femení –a la foto, que es troba a la sisena posició del
Grup Primer del Campionat de Catalunya B. D’altra
banda, el sènior A masculí ocupa el novè lloc amb 10
punts al Grup Quart de Territorials, mentre que el sènior
B masculí és penúltim del Grup Primer del Campionat
de Catalunya B, amb 8 punts. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

L’equip segueix fort amb triomfs clars
El sènior masculí B del CB Montcada no baixa la
guàrdia al Grup Tercer de Segona Catalana. En tot el
campionat només ha perdut un partit, va ser a principi
de lliga a la pista del Cardedeu, el líder imbatut. El
Montcada B, que és segon, guanya i, a més, amb claredat.
A l’última jornada, els homes de Joan Rubio es van
imposar a casa davant el Cerdanyola per 95-72. Els
pròxims dos partits seran complicats, ja que es desplaça
a la pista de l’Almeda i rebrà el Vilafranca, implicat en
l’ascens. L’equip local pot recuperar aviat Lisard Ruiz i
està en tràmits per fitxar un pivot.  SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials

AE CAN CUYÀS. FUTBOL SALA> Segona A

Quatre partits en deu dies
L’Associació Esportiva de Can Cuyàs està tenint una
agenda intensa entre l’11 i el 21 de novembre. A més
dels partits de lliga corresponents a cada jornada, l’equip
montcadenc està disputant els dijous els matxs ajornats
fa unes setmanes a causa de la baixa per malaltia del
seu tècnic, Alfonso Arés, que ja ha tornat als entrena-
ments. El dia 11 va jugar a les pistes esportives de Can
Cuiàs contra l’Aiguafreda, corresponent a la setena jor-
nada del 31 d’octubre, i el resultat va ser d’empat a sis
gols. El 14 de novembre, els montcadencs van superar
el Parets per 6-2 en el matx corresponent a la novena
jornada. “Estem contents perquè l’equip està
responent bé, tot i el parèntesi de dues jornades
sense jugar”, ha indicat el tècnic. SA

EF CAN SANT JOAN. FUTBOL> Segona
Dues derrotes consecutives a la lliga
L’equip femení de l’Escola de Futbol Can Sant Joan
Blaugrana ha encaixat a les últimes dues jornades les
primeres derrotes de la temporada. El conjunt local va
perdre a casa contra la Guineueta per 2-3 i en el des-
plaçament al camp del Polvoritense va caure derrotat
per 5-2. L’equip femení ha acusat en aquests darrers
enfrontaments la manca de plantilla, ara ja amb 13 ju-
gadores amb la incorporació de dos fitxatges. Malgrat
això, la directiva continua buscant reforços per al conjunt
de Can Sant Joan, que té força qualitat però li falten
efectius. El pròxim 21 de novembre, l’Escola visitarà el
camp de La Salle Premià, un rival assequible que servirà
per oblidar les dues últimes derrotes. SA

SÒNIA HERNÀNDEZ

Líder destacat i imbatut del seu grup
Un altre dels equips locals que segueix intractable aquesta
temporada és el sènior B masculí de La Salle. El conjunt
que dirigeix Luis Canalejas és primer del Grup B amb
10 punts, amb quatre d’avantatge respecte les Fran-
queses, el segon classificat, que té un partit menys. L’equip
de Canalejas s’ha imposat precisament a la pista dels
dos rivals més forts del grup: les Franqueses i el
Canovelles. A l’última jornada, La Salle B va vèncer a la
pista del Sant Celoni per 28-30. El tècnic està gratament
sorprès per l’excel·lent inici de lliga: “Els jugadors
júniors s’han adaptat molt bé a la nova categoria.
Si seguim igual, abans de Nadal podem assegurar
la classificació a la fase d’ascens”. SA

CH LA SALLE. HANDBOL> 3a Catalana

El conjunt B suma la primera victòria
La Penya Decano B, al Grup 18 de Tercera Regional,
va sumar la primera victòria de la temporada el passat
30 d’octubre contra el Gràcia per 3-1. El mateix dia, el
conjunt de la Penya Decano A va aconseguir el primer
punt a la lliga, després d’empatar a tres gols al camp
del Sant Martí. La Penya Decano B té un total de 5
punts, ja que ha empatat dos partits més. Els dos conjunts
s’han reforçat amb fitxatges per tal de poder  millorar
el joc i la classificació als seus respectius grups.  L’equip
B té la intenció d’incorporar un central per soplir les
baixes per lesió d’un parell de defenses.   SA

PENYA DECANO. FUTBOL> 3a Regional

CB ELVIRA CUYÀS

LLUÍS MALDONADO

RAFA JIMÉNEZ

LLUÍS MALDONADO

LLUÍS MALDONADO
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La web de l’IME presenta la
informació esportiva actualitzada

>> NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

silvia díaz
redacció

El portal posa especial èmfasi en les fotografies amb un arxiu de 1.000 imatges

viu l’esp�rt

ÀNGEL ACÍN

institut municipal d’esports i lleure

 >> Moment de la presentació del web de l’IME

>> COMMEMORACIÓ. Jornada esportiva

Diada de l’esport al
col·legi Sagrat Cor

El col·legi Sagrat Cor va
celebrar els dies 4 i 5 de
novembre dues jornades
amb motiu de l’Any Eu-
ropeu d’Educació per mit-
jà de l’Esport, que té lloc
durant tot el 2004.
Sota el lema Mou el cos i des-
vetlla la ment, el centre va or-
ganitzar diverses activitats
esportives que tenien com
a objectiu fomentar la in-
terrelació entre els alumnes,
valorar la importància de
les regles de joc i cooperar

les classificacions

FUTBOL SALA

VITELCOM MONTCADA

Benjamí. Mutual. Grup 1
Jornades 6 i 7.
Vitelcom-Canet 1-1
Vitelcom d.
Equip Partits Pt.
1 Teià 4 12
2 Canet 3 7
3 Premià 3 6
6 Vitelcom 3 4

Aleví A. Lliga BCN. Grup 1.
Jornades 6 i 7
Vitelcom-A. Unión 5-1
Badalonès-Vitelcom 0-16
Equip Partits Pt.
1 Marfil S. Coloma 4 12
2 Esparraguera 4 12
3 E. Pia Napoli 4 12
5 Vitelcom 4 12

Aleví B.  Lliga BCN. Grup 2.
Jornades 6 i 7
Vitelcom-Llinars 13-0
Centelles-Vitelcom 6-0
Equip Partits Pt.
1 Ferran Sagarra 4 12
2 Centelles 4 9
3 Vitelcom 4 9
4 Rapid S. Coloma 4 9

Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Jornades 6 i 7
Barça-Vitelcom 5-1
Vitel.-Esparraguera 3-1
Equip Partits Pt.
1 DMS Sarrià 6 18
2 Vilasar Mar 6 16
3 Barcelona 6 15
7 P. Ortega 6 8

Cadet A. Primera Divisió Grup 2
Jornades 6 i 7
Vilassar-Vitelcom 2-4
Vitelcom-Mataró 6-1
Equip Partits Pt.
1 Marfil S. Coloma 6 18
2 Rapid S. Coloma 6 15
3 Canet 6 12
4 Vitelcom 6 11

Cadet B. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 6 i 7
Martorell-Vitelcom 1-14
Vitelcom-Martorelles 7-2
Equip Partits Pt.
1 E. Pia Hastinik 6 18
2 Martorelles 6 13
3 Vitelcom 4 12
4 Cardedeu 5 10
7 CD Montcada 5 9

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 6 i 7
Mataró-Vitelcom 1-5
Vitel.-Marfil S. Coloma 3-15
Equip Partits Pt
1 Marfil S. Coloma 6 18
2 Arqué Manresa 6 16
3 Martorell 6 15
11 Vitelcom 4 6

CD MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 2.
Jornades 4 i 5
CD Montcada-Llinars 5-0
CD Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 Cet 10 4 12
2 CD Montcada 4 9
3 Cardedeu 4 7
4 Llinars 4 6

Cadet. Segona Divisió. Grup 2
Jornades 6 i 7
Vall de Tenes-CD Montc. 3-4
CD Montcada-Mollet 8-1
(Vegeu classificació Vitelcom)

Juvenil. Segona Divisió. Grup
1. Jornades 6 i 7
Cardedeu-CD Montcada 2-5
CD Montcada-Rocafort 0-4
Equip Partits Pt.
1 CD Montcada 6 18
2 Sant Martí 6 15
3 Plaza Macael 5 12
4 Vilassar Mar 5 12

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí.  PB Fase
Prèvia. Nivell C. G 6. Jorn. 5 i 6
La Garriga-Montcada 39-9
Ronçana-Montcada 10-40
Equip Partits Pt.
1 La Garriga 6 12
2 Montcada 6 11
3 E. Pia Granollers 6 9
4 Ronçana 6 7

Mini masculí A. PB Prèvia. Nivell
B. G 10. Jornades 5 i 6
Elvira Cuyàs-Montcada 11-41
Mollet-Montcada 8-38
Equip Partits Pt.
1 Montcada 6 12
2 La Garriga 6 11
3 S. Feliu Codines 6 10

4 Caldes 6 8
5 Elvira Cuyàs 6 7

Mini masculí B. PB Prèvia. Nivell
C. G 7. Jornades 5 i 6
Parets-Montcada 57-41
Canovelles-Montcada 44-12
Equip Partits Pt.
1 Canovelles 6 12
2 Sant Gervasi 6 11
3 Lliçà Vall 5 11
5 Montcada 6 7

Preinfantil femení. PB Prèvia.
Nivell B. G 4. Jornades 5 i 6
Montcada-Ronçana 44-14
CEB St Jordi-Montcada 50-55
Equip Partits Pt.
1 CEB Sant Jordi 5 10
2 Montcada 5 7
3 CB Tona 4 5
4 CB Mollet 3 4

Preinfanti l  masculí A. PB
Prèvia. Nivell B. G 8. Jorn. 5 i 6
Parets-Montcada 51-60
St. Jordi-Montcada 37-57
Equip Partits Pt.
1 Montcada 6 12
2 CEB St Jordi 6 10
3 S. P. La Sirena 6 9
4 CB Parets 6 9
6 CEB CS Joan 6 6

Preinfantil masculí B. PB Prèvia.
Nivell B. G 5. Jorn. 5 i 6
Sferic Ter.-Montcada 54-23
CN Sabadell-Montcada  48-38
Equip Partits Pt.
1 Sant Cugat 5 10
2 Sferic Terrassa 6 10
3 Sant Quirze 5 9
5 Montcada 6 8

Infanti l  masculí.  PB Prèvia.
Nivell B. G 12. Jornades 5 i 6
V. Neus-Montcada 40-59
Montcada-V. Neus 46-15
Equip Partits Pt.
1 Montcada 6 12
2 CEB Sant Jordi 5 9
3 Santa Perpètua 5 8
4 Verge Neus 6 8

Júnior masc. A. CC no sènior. Pref.
A.G4.Fase Prèvia. Jorn.10 i 11
Sese-Montcada 84-64
St Fruitós-Montcada 69-83
Equip Partits Pt.
1 AD Torreforta 11 21
2 Montcada 11 20
3 SESE 11 19
4 Collblanc 11 16

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup B. Jornades 8 i 9
Montcada-Collblanc 73-67
Horta-Montcada 54-73
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 9 17
2 L’Hospitalet 9 17
3 Lleida 9 17
5 Montcada 9 16

Júnior masculí C. Territorial
BCN. Nivell A. Grup 4. Jorn. 8 i 9
Montcada-CB Prat 48-43
Vedruna-Montcada 78-80
Equip Partits Pt.
1 Maristes Ademar 9 16
2 Barberà 8 16
3 Sant Gabriel 8 14
11 Montcada 7 10

CB ELVIRA CUYAS

Premini Mixt. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 7. Jornades 5 i 6
Sant Gervasi- E.Cuyas 34-4
Llinars-   Elvira Cuyas 52-21
Equip Partits Pt.
1 CB Parets 5 9
2 Sant Gervasi 4 8
3 Llinars 5 7
4 Elvira Cuyas 5 7

Mini masculí. PB Prèvia. Nivell
B. G 10. Jornades 5 i 6
Elvira Cuyàs-Montcada 11-41
S.F.Codines-E. Cuyas 64-38
(Vegeu classif icació CB
Montcada)

Cadet Femení. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 5. Jornades 5 i 6
Elvira Cuyas-Barberà  19-50
E Carme- Elvira Cuyas 53-23
Equip Partits Pt.
1 Cerdanyola 6 11
2 CB Parets 6 11
3 Escola Carme 6 10
6 Elvira Cuyas 6 6

Cadet masculí.  PB Prèvia.
Nivell B. G 8. Jornades 5 i 6
CB Caldes-Elvira Cuyàs 27-57
Elvira Cuyas-S. Coloma 89-58
Equip Partits Pt.
1 Verge Neus 6 11
2 Elvira Cuyàs 6 11
3 AD Ronda 6 10
4 CB S.Coloma 6 8

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G2. Jornades 8 i 9
Manlleu-Elvira Cuyas 57-42
E. Cuyas-Bufalà 46-73
Equip Partits Pt.

1 Jov. Les Corts 9 15
2 CB Caldes 7 14
3 Safa Horta 7 14
14 Elvira Cuyas 8 8

CEB CANT SANT JOAN

Preinfanti l masculí. PB Fase
Prèvia. Nivell B. G8. Jorn. 5 i 6
Tabor-Can St Joan 58-51
La Sirena-Can St Joan 60-30
(Vegeu classif icació CB
Montcada)

Infanti l  masculí.  PB Fase
Prèvia. Nivell B. G11. Jorn.5 i 6
Montgat-Can St Joan 59-29
M.Ademar-Can St Joan 58-64
Equip Partits Pt.
1 Jov. Badalona 6 12
2 UE Montgat 5 9
3 Can Sant Joan 6 9
4 Maristes Ademar 6 8

Cadet Femení. PB Fase Prèvia.
Nivell B. G 1. Jornades 5 i 6
Can St Joan-CNTerrassa21-42
CN Terras.-Can St Joan 48-17
Equip Partits Pt.
1 Maristes Rubí 6 12
2 Escola Carme 5 9
3 CB Parets 6 9
5 Can Sant Joan 5 6

Sots 21 masc. Territorial BCN.
Nivell A2. G2. Jornades 8 i 9
Llívia-Can St Joan 55-51
Can St Joan-Ferrer Vic 45-65
Equip Partits Pt.
1 Sant Andreu 9 18
2 Salle Bonanova 8 15
3 Ferrer Vic 8 14
8 Can Sant Joan 8 11

LA SALLE MONTCADA

Infantil femení. PB Fase Prèvia.
Nivell C. G 6. Jornades 5 i 6
La Salle-Sentmenat 52-25
La Salle-St Cugat 31-56
Equip Partits Pt.
1 Escola Carme 6 12
2 Sant Cugat 6 11
3 La Salle 6 9
4 Palau Solità 6 8

Infanti l  masculí.  PB Fase
Prèvia. Nivell C. G 5. Jorn. 5 i 6
Sant Fost-La Salle 20-50
Canovelles-La Salle 71-84
Equip Partits Pt.
1 Sant Gervasi 6 11
2 Jov. Badalona 6 10

3 La Salle 5 8
4 Canovelles BC 6 8

Cadet femení. CC no sènior.
Preferent B. G3. Jorn. 10 i 11
F. Olesa-La Salle 51-50
La Salle-Ubeda Ceset 51-62
Equip Partits Pt.
1 Ubeda Ceset 11 22
2 Sedis Transeu 11 20
3 La Salle 11 17
4 Finques Olesa 11 17

Cadet masculí . CC no sènior.
Pref. G3.Fase Prèvia. Jor.11 i 12
Ming.-Mont.-La Salle 75-88
Montc.La Salle-FVic 63-80
Equip Partits Pt.
1 Unió Gironina 11 22
2 Ferrer Vic 11 19
3 L’Hospitalet 11 19
6 Mont.-La Salle 11 14

Junior femení. Territorial BCN.
Nivell B. G 2. Jornades 7 i 8
Sant Boi-La Salle 54-77
La Salle- Vila Artés 72-40
Equip Partits Pt.
1 CB Navas 8 13
2 Recover Súria 8 13
3 CB Vilatorrada 7 11
7 La Salle 5 9

FUTBOL

CD MONTCADA

Prebenjamí. Ll iga Adefube.
Jornades 3 i 4
Mollet-CD Montcada 2-2
CD Montcada d.

Benjamí A . Ll iga Adefube.
Jornades 3 i 4
CD Montcada-Can Trias 8-0
M. EgaraCD Montcada 1-1

Benjamí B . Ll iga Adefube.
Jornades 3 i 4
CD Montcada-Ripollet B 3-4
Ripollet A-CD Montcada 1-5

Aleví. Segona Divisió. G 13.
Jornades 5 i 6
Sentmenat-CD Montcada 1-3
CD Montcada-Molletense- 2-0
Equip Partits Pt.
1 Montornès 5 15
2 CD Montcada 5 12
3 Sentmenat 5 12
4 O. Can Fatjó 4 9

Infantil. Segona Divisió. G 22.
Jornades 5 i 6
Sant Celoni-CD Montcada 1-1
CD Montcada-Sant Fost 1-0
Equip Partits Pt.
1 EF Can St Joan 5 15
2 Canovelles 4 10
3 Lourdes 5 10
4 Vilanova Vallès 5 9
6 CD Montcada 5 7

Cadet. Segona Divisió. G 17.
Jornades 5 i 6
CD Montcada-CF Ripollet 1-2
Lourdes-CD Montcada 1-1
Equip Partits Pt.
1 Santa Perpètua 5 15
2 EF C Sant Joan 5 13
3 Montornès Nord 5 12
4 Montornès 4 12
10 CD Montcada 5 6

Juvenil. Segona Divisió. G 18.
Jornades 5 i 6
CD Montcada- Montornès 2-1
Martorelles-CD Montcada 3-1
Equip Partits Pt.
1 EF Can Sant Joan5 15
2 Martorelles 5 10
3 CD Montcada 4 9
4 Finsobe 4 9
5 Montornès 5 6

EF CAN SANT JOAN

Prebenjamí. Ll iga Adefube.
Jornades 3 i 4
EF C St Joan-S. Perpètua 0-3
Cerdanyola.-EF C St Joan 1-4

Aleví. Primera Divisió. Grup 2.
Jornades 7 i 8
Sant Gabriel-EF C St Joan3-0
EF C St Joan-Trajana 1-4
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 7 21
2 Ferran Martorell 7 21
3 L’Hospitalet 7 16
14 EF Can St Joan 7 14

Infantil. Segona Divisió. Grup
22. Jornades 5 i 6
Sant Fost-EF C St Joan 1-5
EF C St Joan-Parets 8-0
(Vegeu classif icació CD
Montcada)

Cadet. Segona Divisió. Grup 17.
Jornades 5 i 6
Montmeló-EF C St Joan 2-2
EF C St Joan-Polinyà 7-0
(Vegeu classif. CD Montcada)

Juvenil. Segona Divisió. Grup
18. Jornades 5 i 6
Sentmenat-EF C St Joan 1-3
EF C St Joan-Montor. N.-4-1
(Vegeu classif icació CD
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Aleví mixte. Lliga Cevo. Nivell
1. Jornades 2 i 3
La Salle-La Garriga 45-47
Sagrat Cor-La Salle 38-51
Equip Partits Pt.
1 Palautordera 3 6
2 La Salle 1 2
3 CEB Sant Jordi 1 2
4 Santa Perpètua 1 1

Aleví masculí. Lliga Cevo. Nivell
1. Jornades 2 i 3
Franqueses-La Salle 34-50
Granollers-La Salle 65-38
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 3 6
2 La Salle 3 5
3 Roquerol 3 4
4 La Garriga 3 3
8. Sagrat Cor 3 0

Cadet Femení Campionat
Cadet. Prèvia B. Jornades 4 i 5
La Salle-Vilanova Camí 16-28
Cooperativa-La Salle 28-14
Equip Partits Pt.
1 Banyoles 3 6
2 Cooperativa 4 6
3 La Salle 3 2
4 Molins de Rei 4 2

Cadet Masculí. Segona Cata-
lana. Prèvia C. Jornades 4 i 5
Terrassa-La Salle 26-30
La Salle-St Ot 26-20
Equip Partits Pt.
1 Banyoles 3 6
2 Cooperativa 4 6
3 La Salle 3 2
4 Molins de Rei 4 2

Juvenil . Segona Catalana.
Prèvia A. Jornades 4 i 5
La Salle-Alcarràs 56-23
Sant Celoni-La Salle 18-26
Equip Partits Pt.
1 Banyoles 3 6
2 Cooperativa 4 6
3 La Salle 3 2
4 Molins de Rei 4 2

L’atleta de la Joventut At-
lètica Montcada Aitor
Martín va aconseguir la pri-
mera posició en la catego-
ria aleví al cros comarcal
de Can Deu (Sabadell),
que va tenir lloc el 6 de
novembre. SD

Martín, primer
a Sabadell

>> ATLETISME

 >> La Diada va reunir tots els alumnes del Sagrat Cor

M. CARMEN GUTIÉRREZ

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) de
Montcada i Reixac ha obert
la seva adreça a Internet,
www.imemontcada.org. El por-
tal s’ha creat per acostar als
ciutadans tota la informació
esportiva que genera el mu-
nicipi d’una manera uni-
ficada. La web, dissenyat per
l’empresa Xtraz.net, detalla
els serveis i els equipa-
ments esportius de què
disposa Montcada –amb un
ampli espai dedicat al
complex Montcada Aqua–
conté una fitxa amb les
dades de totes les entitats
esportives, ofereix les
classificacions dels equips
que estan en competició fe-
derada i en lliga escolar,
l’agenda de la competició i
també mostra fotografies
d’instal·lacions i esdeveni-
ments esportius.

Presentació. El 9 de
novembre va tenir lloc l’ac-
te de presentació de la web.
Pere Salas, de Xtraz.net, va
assenyalar que el portal pre-
tén ser “molt visual i
atractiu. Donem prota-
gonisme a les fotografies
i hi ha més de 1.000 imat-
ges”. Salas també va desta-
car que navegar-hi és molt
senzill i permet als usuaris
buscar una informació con-

creta. “Si una persona vol
informar-se només sobre
futbol, pot fer-ho gràcies
a un buscador”, apunta Sa-
las. Per la seva banda, el pre-
sident de l’IME i regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC),
va explicar que “la creació

de la web respon al pro-
cés d’innovació i incor-
poració de les noves tec-
nologies a tots els nivells”.
L’actualització de les dades
les farà el personal de
l’IME. Segons Parra, “ara
hem creat l’estructura de

per aconseguir un objectiu
comú.
Els més petits d’educació
infantil i primària van par-
ticipar en jocs competitius
i d’arreu del món i els més
grans van disputar partits
de bàsquet 4x4. L’equip
que guanyava era el que su-
mava més punts, tant els
aconseguits en el partit
com els que atorgava el pú-
blic en base a un formu-
lari sobre joc net que s’ha-
via distribuït. SD

 >> Aitor Martín és aleví

 >> El web de l’IME dóna especial importància a les imatges

L’Ajuntament ha cedit a
l’IME uns terrenys de
3.000 m2 que es conver-
tiran en pistes de petan-
ca. La zona es troba al
Pla d’en Coll, entre els
carrers València, Ala-
cant, camí de la Font Fre-
da i el passatge Costa
Brava. El projecte, que
ha d’aprovar el Ple Mu-
nicipal, contempla la cre-
ació de 16 pistes de mi-
da reglamentària i tam-
bé la construcció d’un
edifici que acollirà, entre
d’altres, la seu del Club
Petanca Montcada. SD

SILVIA DÍAZ

petanca

la web, el que queda és
nodrir-la d’informació”.

Aportacions. Per tal de
comptar amb el màxim de
dades, els veïns i entitats
podran enviar suggeriments
a través del correu electrò-
nic. “Volem que els ciuta-
dans i, sobretot, els clubs,
que són els que generen
les notícies, facin servei de
la web per posar-se en con-
tacte amb nosaltres”, ex-
plica Parra. Segons el regi-
dor, el portal “s’ha creat per
parlar de tota l’activitat
esportiva de Montcada i
no només dels serveis que
oferim des de l’IME”.
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L’equip es queda a Montcada
A diferència dels jugadors de la categoria aleví, aquest
any s’ha pogut crear una lliga local de bàsquet benjamí i,
per tant, els rivals dels nens entrenats per M. Carmen
Gutiérrez són de col·legis del municipi.

actualitatescolar
CEIP MITJA COSTA i COL·LEGI SAGRAT COR> Presentació dels equips

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

Presentació oficial
dels equips escolars

CEIP MITJA COSTA> Multiesport

CEIP MITJA COSTA> Benjamí Futbol

Seguint la línia de l’any passat
Noèlia Alférez és l’encarregada d’introduir a aquests
infants en el món del futbol sala, l’handbol i el bàsquet.
Aquests nens seran els únics de l’escola que practicaran
bàsquet, en el marc de la competició escolar.

CEIP MITJA COSTA> Aleví Futbol

Continuar en la mateixa línia
Els equips de futbol sala del Mitja Costa sempre han
destacat en la lliga escolar. Amb la nova samarreta
taronja, els benjamins intentaran mantenir el nivell.
L’entrenador és Francisco Nadales.

El CEIP Mitja Costa i
l’escola Sagrat Cor van pre-
sentar els equips que estaran
als Jocs Escolars aquesta
temporada a final d’octu-
bre. Les dues escoles han
perdut aquest any un esport.
El Mitja Costa, que estrena
equipació taronja,  no té
equips de bàsquet perquè
no s’hi han apuntat su-

CEIP MITJA COSTA> Psicomotricitat

Els primers conceptes
Un dels quatre equips del CEIP Mitja Costa és el de
psicomotricitat, que va començar a funcionar l’any
passat. Els més petits fan jocs de relació i coordinació,
dirigits per Sílvia Mató i Jessica Caravaca.

Objectius formatius
L’entrenador dels benjamins repeteix també amb els
jugadors alevins. Francisco Nadales portarà un conjunt
que disputarà la lliga contra el Viver, l’Elvira Cuyàs, el
Reixac i l’AE Can Cuiàs.

FOTOS: PILAR ABIÁN i DAVID GONZÁLEZ

silvia díaz
redacció

COL·LEGI SAGRAT COR> Multiesport A COL·LEGI SAGRAT COR> Multiesport B

Primers passos a la lliga
A diferència de la psicomotricitat, el multiesport sí que
ha pogut formar sense cap problema dos conjunts.
L’entrenadora de l’equip A d’aquesta modalitat és Car-
me Artigas.

COL·LEGI SAGRAT COR> Benjamí Bàsquet

L’altre equip que s’inicia a la lliga
L’alt nombre de nens que volen fer multiesport ha fet
que aquesta modalitat tingui un segon equip. El conjunt
B del Sagrat Cor jugarà al grup segon de la competició.
La monitora és Míriam Asbert.

COL·LEGI SAGRAT COR> Aleví Bàsquet COL·LEGI SAGRAT COR> Aleví Handbol A

A la lliga escolar de Cerdanyola
L’objectiu del CDEM aquest any era poder fer una lliga
local de totes les categories, però en bàsquet aleví no ha
estat possible i els equips competiran a Cerdanyola.
L’entrenadora és M. Carmen Gutiérrez.

Derbi amb el CH La Salle

COL·LEGI SAGRAT COR> Aleví Handbol B

Continuen a la lliga de Granollers
Els infants que han escollit handbol a Montcada no han
estat suficients per crear una lliga local. El Sagrat Cor B
també tornarà a la competició del Vallès Oriental.
L’entrendor del B és David Leyva.

COL·LEGI SAGRAT COR> Psicomotricitat

Menys nens que l’any passat
Els esportistes més joves del centre formen un grup
menys nombrós que l’any passat, amb una desena
d’infants. La monitora encarregada de dirigir-los és
Marta Àguila.

ficients infants i el mateix li
passa al Sagrat Cor, però
en futbol sala. El centre
públic compta amb quatre
grups, un de psicomotrici-
tat, un de multiesport i 2 de
futbol. El Sagrat Cor té 7
equips, un de psicomotri-
citat, 2 de multiesport, 2 de
bàsquet i 2 d’handbol, que
jugaran la lliga comarcal del
Vallès Oriental.

Jugar a la lliga del Consell Escolar del Vallès Oriental ha
provocat que el Sagrat Cor A, entrenat per David
González, s’enfronti aquesta temporada amb l’aleví mixt
del CH La Salle Montcada.
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Aprofundir en la tècnica
Ja fa 3 anys que Joan Alonso és l’entrenador d’aquesta
categoria. El tècnic vol introduir més conceptes tècnics.
“Vull que comencin a fer bé els passis i que
aprofundeixen en la tècnica”, explica Alonso.

actualitatdels clubs
CEF CAN SANT JOAN BLAUGRANA i CB ELVIRA CUYÁS> Presentació dels equips

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

Dues entitats que
prioritzen l’escola

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

Cap a Primera Divisió
Sis partits disputats i sis guanyats. Aquesta és la situació
actual dels infantils que dirigeix Juan Espés, que destaca
que l’objectiu és pujar a Primera: “Crec que ho
aconseguirem”.

JUVENIL FUTBOL> 2a Divisió. Grup 18

Aconseguir bons companys
El tècnic, Rafael García, ha destacat que aquest any
“tenim un bon equip, amb aspiracions de pujar,
però sobretot volem formar els jugadors en l’amistat,
el joc d’equip i la companyonia”.

El CB Elvira Cuyàs ha co-
mençat la temporada amb
la mateixa filosofia de tots
els anys, ser una escola per
formar els nens i joves en el
món del bàsquet i també un
espai de lleure.
Aquesta temporada,
l’entitat de Mas Rampinyo
compta amb menys equips
de base, tot i que l’escola sí
que ha augmentat en
conjunt.

ALEVÍ FUTBOL> 1a Divisió. Grup 2

Un any molt dífícil
L’únic equip de futbol de planter que està a Primera
Divisió ha patit molt a l’inici de lliga. L’entrenador,
Rafael González, sap que “tenim rivals molt difícils
de batre”.

El repte, un cop més, és pujar
Kuky, el nou entrenador, s’ha plantejat molt seriosament
que els juvenils aconsegueixin arribar a Primera Divisió.
“És un objectiu pendent des de fa anys perquè
sempre ens quedem a les portes“.

BÀSQUET. ESCOLA> BÀSQUET. PREMINI MIXTE> Promoció. Nivell C.

Un equip més aquesta temporada
L’objectiu de la coordinadora, Cristina Iniesta, és que
“els nens s’ho passin bé i, sobretot, mantenir els
equips del planter, perquè aquest any n’hi ha
menys”. L’escola, en canvi, disposa d’un grup més.

BÀSQUET. MINI MASCULÍ> Promoció. Nivell B.

Diferents nivells de joc
Aquest conjunt combina infants que per primer cop fan
bàsquet amb d’altres que el practiquen des dels 4 anys.
L’entrenadora, M. Carmen Expósito, espera que “a
final de lliga tots juguin al mateix nivell”.

BÀSQUET. CADET FEMENÍ> Promoció. Nivell C. BÀSQUET. CADET MASCULÍ> Promoció. Nivell B.

Formar companyes
“Més que fer-les jugadores, vull que siguin bones
persones”. D’aquesta manera defineix els objectius de
la temporada l’entrenadora de l’equip femení, Joana
Galdeano.

Preparació de cara a l’any que ve
El conjunt cadet és nou i el seu entrenador, Eduard
Poch, pretén “treballar molt, tant en defensa com en
atac per tenir aspiracions a guanyar la lliga la
propera temporada”.

BÀSQUET. JÚNIOR MASCULÍ> Territorials. Nivell B.

Aspiracions modestes
El conjunt que dirigeix Àlex Pitar està notant la marxa de
dos jugadors júniors, un base i un pivot, a altres equips.
El tècnic espera “poder quedar a la meitat de la
taula”. L’equip competeix aquest any al nivell B.

PREBENJAMÍ FUTBOL> Lliga ADEFUBE

El futur del club
José Luis Sánchez i José Manuel Jiménez són els en-
carregats d’ensenyar les primeres nocions als més petits
de l’entitat. “Ara toca aprendre a tocar la pilota i a
jugar en equip”, expliquen els tècnics.

FOTOS: SILVIA DÍAZ

CEF Can Sant Joan

L’escola de futbol es va
presentar oficialment el 14
de novembre. El presi-
dent del club, José Her-
nández, ha explicat que
“espero que aquest any
sigui l’últim en què ens
presentem en solitari”
fent referència al preacord
de fusió del planter al que
s’ ha arribat amb el CD
Montcada. SD
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“Falta més sensibilitat
envers els discapacitats”

PILAR ABIÁN

L’aventura de ser mare. El Marc aprèn a donar les
primeres passes sota l’atenta mirada de la seva mare, Providencia
Miñarro, montcadenca de 33 anys, qui viu amb passió tots els petits
progressos que cada dia fa el seu fill. Per a Provi, com ella es fa dir,
aquesta és una nova experiència, tot i no ser primerenca. Abans del
Marc, fa dos anys i mig, va tenir la Paula, una nena especial. Afectada
per una paràlisi cerebral, la Paula mai no va caminar, ni tampoc va
parlar. Malgrat la seva greu discapacitat, hi havia comunicació entre
mare i filla, i un nexe d’unió que les circumstàncies no han aconseguit
trencar: “Ella em va  donar molt, em va fer canviar els valors i, més
que un càstig, va ser un regal”. Tot i haver perdut la seva filla aquest
mes de juliol, Provi continua decidida a aportar la seva experiència
en suport a altres pares de nens discapacitats amb la voluntat
d’aconseguir que la burocràcia i la manca d’informació no siguin un
pes afegit a les dificultats que suposa garantir una bona atenció als
seus fills i ho fa des d’Adimir, l’Associació de Discapacitats de
Montcada i Reixac.

Tinc la necessitat

d’ajudar altres

pares perquè la

veritat és que

t’arribes a sentir

molt sol

Els ajuts de les

administracions

als discapacitats

són insuficients

�

�D’on treu les energies per
continuar lluitant?
He viscut una experiència molt
dura i amb molt de desgast per-
sonal, però tinc la necessitat
d’ajudar altres pares que es tro-
bin en circumstàncies similars,
perquè la veritat és que t’arribes
a sentir molt sol.
�Què passa pel cap d’una
mare quan rep la notícia que
té un fill discapacitat?
En el meu cas, la paràlisi cere-
bral de la Paula va ser conse-
qüència de problemes sorgits
durant el part. Les
primeres hores el
desconcert va ser
total perquè em
deien que la nena
era viva però que la
seva vida corria pe-
rill. Inicialment pa-
tíem perquè visqués
i, un cop superada
aquesta fase crítica,
deu dies després ens
van dir que tenia
paràlisi cerebral i que
sofria greus pro-
blemes respiratoris.
Quan va tenir dos
mesos vam saber
que, amb prou fei-
nes, arribaria als dos anys.
�Quina va ser la seva reac-
ció?
Realment al principi no era
conscient de les seqüel·les que
tindria la nena. Només pensava:
“És la meva filla i està aquí, així
que endavant”. Vaig fer un
mestratge accelerat d’assistència

mèdica i als 40 dies la nena ja
era a casa. És realment en aquell
moment, quan et trobes sola
davant el perill quan comences
a prendre consciència de les
dificultats i l’atenció permanent
que necessitarà la criatura.
�Arriba també el moment
de començar a picar portes.
I d’adonar-te de tota la buro-
cràcia que has de superar abans
d’accedir als ajuts de l’admi-
nistració. Passes a ser un expe-
dient, un número en una llarga
llista d’espera. Fins que no

t’aproven el grau de
disminució, un tràmit
que pot durar mesos
i que no té caràcter
retroactiu, no pots
cobrar els 50 euros
mensuals que et dóna
la Seguretat Social ni
els 240 euros de Be-
nestar Social. Els
diners van en funció
del grau de disca-
pacitat i la meva filla
tenia un grau molt
elevat. Òbviament,
les pagues no cobrien
ni la meitat de les des-
peses que teníem per
a les especials aten-

cions que ella rebia.
�Creu que els ajuts són
insuficients?
Per descomptat. En molts ca-
sos, com ara el meu, has de
deixar la feina i això és un dalta-
baix per a l’economia familiar.
Fins i tot ens vam haver de
canviar de pis, perquè en l’antic

no teníem ascensor. Penseu que
aquestes criatures necessiten fer
teràpies per a estimular-les i  vam
haver de matricular-la en l’únic
centre especial que hi ha a Barce-
lona, la Fundació Nexe. Des de
ben petita cada dia la duia a
l’escola, tot i que per a mi era una
odissea, ja que no podia conduir
i atendre la Paula alhora. Això va
fer que em mogués per intentar
aconseguir un transport adaptat.
�I va ser possible?
Vam haver de pidolar a un
munt d’administracions Sanitat,
Benestar i Família, Ajuntament,
Consell Comarcal… fins i tot
vam arribar al Síndic de
Greuges, que va quedar
impressionat del nostre cas i del
d’altres famílies. Gràcies al fet
de sortir al programa de TV3
En directe vam aconseguir una
cadireta adaptada de 3.000  eu-
ros i Ambulancias Tomás es va
oferir a fer-nos el transport
adaptat. Sincerament mai po-
drem agrair prou a aquesta fir-
ma el suport que ens va donar i
l’estimació que el seu personal
va dedicar sempre a la nostra
filla.
�La mort de la Paula va ser
inesperada?
Sabíem que podia passar en
qualsevol moment, tot i que mai
no estàs preparat per perdre un
fill. Ens queda la satisfacció de
saber que, mentre va viure, vam
fer el possible per millorar la
seva qualitat de vida.
�I ara vol contribuir a ajudar
altres pares que passen per

Membre d’Adimir

Provi MiñarroProvi Miñarro

circumstàncies similars.
Doncs sí, m’ho van proposar des
de l’Hospital General i estic
disposada a ajudar en la mida del
possible altres famílies que es tro-
bin en una situació com la nostra.
També m’he incorporat a la junta

d’Adimir. Cal que ens impliquem
per aconseguir que aquestes cria-
tures no siguin només un expedient.
Convé agilitar els procediments
burocràtics i que les administra-
cions tinguin més humanitat i
sensibilitat envers els discapacitats.


