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CAMPIONAT DEL MÓN DE TAEKWONDOEls membres del Lee Young triomfen
a Corea i deixen Espanya al tercer lloc

La júnior Vanesa León guanya el bronze, mentre que els trios masculins es queden a centèssimes del podi

Montcada i Reixac ha triomfat
al bressol del taekwondo gràcies
al gran paper que la delegació del
Club Lee Young –amb  nou
components a la selecció espa-
nyola a més del tècnic– ha fet al
primer Campionat del Món en
la modalitat de tècnica, disputat
entre el 4 i el 6 de setembre a
Corea amb la participació de més
de 600 esportistes de 59 països
diferents. El resultat local més
destacat ha estat la medalla de
bronze de la júnior Vanesa
León, un guardó que ja va acon-
seguir a l’últim Campionat d’Eu-
ropa. També a nivell individual,
la sabadellenca Josefina López,
que entrena al Lee Young, ha
obtingut la plata a la categoria
sènior de 31 a 40 anys. Pel que fa
als trios, els dos masculins van
acabar quarts en els seus respec-
tius grups a poques centèssimes
del podi. En total, Espanya s’ha
classificat en tercera posició del
rànquing, amb 2 guardons d’ar-
gent i 5 de bronze, darrera
d’Iran, amb 4 plates i 3 bronzes.
Corea ha quedat en primer lloc
amb un total de 16 medalles d’or,
totes les que hi havia en joc.
Valoracions. “Les decisions
arbitrals han afavorit en tot
moment els amfitrions. Tenen
nivell, però no per quedar pri-
mers a totes les categories”, ha
indicat el director del Lee Young
i seleccionador estatal, José
Santiago, qui ha fet una valora-
ció molt positiva de l’actuació del
combinat estatal: “Mai han com-
petit a aquest nivell. Han tre-
ballat molt dur durant tot l’es-
tiu”. En aquest sentit s’ha mani-
festat un dels més joves de la se-
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 >>  Els nou components del Lee Young i el seu director i seleccionador estatal a l’anella olímpica de Seül, a Corea

FOTOS: LEE YOUNG

lecció, el montcadenc Axel Re-
bollo, de 22 anys, qui s’ha mos-
trat molt content de l’actuació a
Corea. “Em vaig trobar molt bé
i crec que podem estar orgu-
llosos”, ha indicat el taek-
wondista que va començar a
practicar aquest esport amb 7
anys i al 2001 ja va obtenir la
medalla de bronze a l’Europeu.
“La veritat és que mai m’hau-
ria imaginat que podria partici-
par també en un Campionat del
Món”, ha manifestat Rebollo, al
qual no li va sorprendre que els
amfitrioms s’adjudiquessin totes
les medalles d’or.

Després de l’èxit al Mundial, els
taekwondistes montcadencs
pensen ja en la pròxima tempo-
rada, que és a punt de comen-
çar. L’objectiu és revalidar els
títols de campions de Catalunya
i d’Espanya per poder tornar a
participar l’any vinent a la se-
gona edició del Mundial, que
també es disputarà a Corea. So-
bre la continuïtat de Santiago al
capdavant de la selecció, el tèc-
nic local seguirà al càrrec amb
la intenció d’acabar de consoli-
dar el bloc d’entrenadors i re-
partir les responsabilitats en el
combinat estatal.  >> Vanesa León en el moment de recollir la medalla de bronze
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L’STE Group inicia la lliga amb
la il·lusió de retornar a la Plata

>> FUTBOL SALA. Primera Nacional A

L’STE Group Montcada, l’anticGrundig Mobile, començarà el16 de setembre la lliga de Pri-mera Estatal A a la pista de laSalle Montemolín de Saragossa.El conjunt local, enquadrat alGrup Cinquè, aspira a quedarcampió i aconseguir així l’únicaplaça que dóna accés a Divisióde Plata. “Tinc bones sensa-cions perquè l’equip té qua-litat i l’actitud és positiva”,ha explicat el tècnic, CarlosLeandro, qui ha arribat al clubmontcadenc amb l’encàrrec defer una plantilla nova que lluitipel retorn a la categoria supe-rior.
Nou equip. De la temporadapassada continuen tres jugadors:el porter Ivan Font, l’ala tanca-ment Rafa Bufill i el tancamentDavid Mora, que ha estat escollitel capità del renovat conjunt. Elsfitxatges són el porter Javi, elsales pivot Cristian, Quim iJhony, l’ala defensiu MarcCamps, l’ala tancament Migue-lito, el pivot Emilio, els ales MarcSala i Tabo i el tancament XaviOliveras. L’STE ha ofert unabona imatge en la pretempo-rada, que va començar a mitjanagost. L’últim matx de pre-

 >>  La plantilla de l’STE Group Montcada de la temporada 2006-07

>> HANDBOL MASCULÍ. Lliga CatalanaLa Salle lluitarà per seguir a
la màxima categoria catalana
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 >> Els jugadors de La Salle celebren el triomf al triangular del Sant Martí

El primer equip de La SalleMontcada ha començat a pre-parar la pròxima campanya ambl’objectiu prioritari de mantenirla categoria de la Lliga Catala-na, creada enguany per la Fede-ració Catalana d’Handbol. Lacompetició està formada per 18equips repartits en dos grups,dels quals els tres primers juga-ran la fase d’ascens i els sis últimsdisputaran el descens.
Els rivals. La Salle, enquadra-da al Grup A, s’haurà d’enfron-tar a rivals de gran nivell com elBanyoles –que en la passadatemporada es va quedar a lesportes de l’ascens i s’ha reforçatper aconseguir-ho enguany– elManyanet –descendit de Prime-ra Estatal, el GEIEG de Gironai el Pardinyes de Lleida. Segonsel tècnic, Jaume Puig, “la lligaserà complicada perquè hihaurà molta igualtat i baixensis equips”. L’entrenador opi-
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>> FUTBOL SALA

La Copa
MoviStar torna

a Montcada
els dies 16 i 17SANTI ROMERO
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paració va ser el 9 de setembreamb el resultat de 3-1 contral’Andorra, de Divisió de Plata,amb gols d’Emilio, Quim i Taboal primer període deixantpràcticament sentenciat el matx.Les dues úniques baixes van serMarc Sala i Cristian, que es re-cuperen de les seves lesions.L’equip local va estar més encer-tat de cara a porteria en el queva ser el seu millor partit de pre-temporada. L’avantatge encarava poder ser més ampli en di-

versos contraatacs, però quifinalment va marcar va ser l’An-dorra a manca d’una dècima pera l’acabament mitjançant Jorge.L’STE Group va deixar unabona imatge davant els afi-cionats que es van aplegar al pa-velló Miquel Poblet. “Tenim unbloc compensat, defensiva-ment fort i amb moltes al-ternatives en atac”, ha comen-tat Leandro, qui assegura que undels temes que més li preocupaal principi de la competició és

l’adaptació a les noves regles dejoc que entraran en vigor a par-tir d’aquesta temporada.Respecte a la lliga, l’STE té uninici de lliga complicat ja que hade jugar amb els, a priori, favo-rits per lluitar per l’ascens: Vi-veros –segon als últims dosanys– i La Muela de Saragossa,l’Hospitalet i el Manresa.La presentació oficial de la plan-tilla i de tots els equips del clubserà el 23 de setembre al pavellóMiquel Poblet.

na que hi ha un bloc de quatreconjunts –OAR Gràcia deSabadell, Barberà, Sant Fost iTerrassa– que seran els rivals abatre pels montcadencs: “Lesplantilles se semblen a lanostra. Qualsevol podrà

guanyar o perdre”. La Salles’ha reforçat enguany amb laincorporació de l’experimentatPaco Gómez, de l’Esplugues dePrimera Estatal. Per contra,l’equip ha sofert les baixesd’Òscar Sanfelipe, el màxim go-

lejador dels últims anys que hadecidit deixar l’handbol, i ManelGòmiz, un dels puntals en de-fensa que ha marxat a un clubde categoria superior. L’entitatlocal, fidel a la seva filosofia, hadipositat la seva confiança endos joves del planter –Chus iAlbert Maresma– per reforçarel primer equip quan siguinecessari. “És important quehi hagi un sènior B quenodreixi el conjunta A”, ha ditPuig, qui ha remarcat que el seubloc és totalment amateur.La Salle va començar la pretem-porada el 28 d’agost. Els localses van adjudicar el triangular queorganitza el Sant Martí, disputatentre el 8 i 10 de setembre. Elconjunt montcadenc va aconse-guir cinc punts gràcies a les victò-ries davant de l’OAR Gràcia deSabadell i el Gavà i l’empat da-vant del club amfitrió. La pri-mera jornada de la Lliga Cata-lana tindrà lloc el pròxim 1d’octubre. La Salle debutarà ala pista del Terrassa.

EL CLUB FUSIONA
ELS DOS SÈNIORS

el femení

La Copa MoviStar de les Cul-tures tornarà a Montcada i Rei-xac els dies 16 i 17 de setembreamb la disputa al pavelló MiquelPoblet de la fase classificatòriaper a la gran final de Madrid,que està prevista al mes denovembre. Seran dues jornadesde futbol sala en què el princi-pal objectiu és promoure la con-vivència entre persones de di-ferents procedències. La com-petició compta amb la partici-pació de dos equips locals:Montcada Cultura, que vol re-petir l’èxit de l’edició anterior ijugar la fase final, i Asalam,format per jugadors d’origenmagribí. El primer s’enfrontaràdissabte a les 10h al San JuliánCity, mentre que el segon debu-tarà a les 16h contra l’AlianzaCorazón de Perú. Si guanyen,disputaran els quarts de final diu-menge al matí. Les semifinalstindran lloc a partir les 16h i lagran final que decidirà l’equipque viatgi a Madrid amb totesles despeses pagades pels orga-nitzadors començarà a les18.30h. Els equips locals han fetuna crida per rebre el suport delsaficionats al futbol sala.

La Salle ha decidit introduir
alguns canvis en els equips
femenins per tal de millorar el
seu rendiment i no patir tant
com en les darreres tempora-
des per mantenir la categoria
de Primera Catalana. El club
ha eliminat el sènior B, que
jugava a Segona, i ha man-
tingut el primer equip amb ju-
gadores d’ambdós conjunts i
un nou tècnic a la banqueta.
Es tracta de Juan Manuel Fer-
nández, que prové del Cor-
nellà. L’entrenador es mostra
optimista i no descarta poder
disputar la fase d’ascens.
L’equip té previst jugar un pa-
rell de partits amistos abans
que comenci la competició
oficial al mes d’octubre. “Ara
per ara tot és una incògnita
perquè ens falta molt ro-
datge”, ha indicat Fernán-
dez. D’altra banda, La Salle
Montcada presentarà el 24 de
setembre tots els equips de
l’entitat amb diversos partits
entre els diferents conjunts del
club al pavelló Miquel Poblet.
El matx dels dos sèniors
masculins començarà a les
12h, mentre que el del bloc
femení tindrà lloc a partir de
les 13.15h. SA

CH LA SALLE
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>> TRANSMISSIONS
Montcada Ràdio emetrà
el futbol sala i el bàsquet

>> BÀSQUET MASCULÍ. Lliga Catalana EBA

El Valentine cau en
semifinals contra

el Granollers
sílvia alquézar
redacció

 >> El pivot Albert Griso intenta fer cistella davant un jugador del Granollers

El Valentine masculí no jugarà
la final de la Lliga Catalana EBA,
després de quedar eliminat a
semifinals contra el Granollers,
un dels rivals més forts d’aquesta
temporada. El conjunt de Cé-
sar Saura va perdre els dos
enfrontaments: al pavelló Mi-
quel Poblet per 73-74 en el matx
d’anada disputat el 9 de se-
tembre i, dos dies més tard, a la
pista del Granollers per 77-65.
Per a l’entrenador local, la clau
de les dues ensopegades va ser
la manca d’encert ofensiu del
Montcada, amb percentatges
molt baixos. Dels dos partits
només es va salvar el primer
quart del matx de casa, que va
acabar amb un avantatge mont-
cadenc de 12 punts  gràcies
sobretot a l’efectivitat des de  la
línia de 6’25 metres amb 6
triples. “La nostra gran virtutés el llançament exterior,però en les semifinals nohem pogut treure profit”, ha

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

Derbi montcadenc al Grup Quart
Montcada Ràdio continuarà fent
les transmissions en directe dels
partits de futbol sala de l’STE
Group Montcada, l’antic Grun-
dig Mobile, que enguany jugarà
al Grup Cinquè de Primera Es-
tatal A. La novetat, però, res-
pecte les dues últimes tempo-
rades és que només es radiaran
els matxs a domicili. El perio-
dista Rafael Jiménez serà
l’encarregat d’explicar a través
de la sintonia del 104.6 de la FM
tot el que succeixi dins i fora de
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El Grup Quart de Segona Ca-
talana viurà aquesta temporada
el derbi entre el Valentine femení
–descendit de Primera– i el CB
Elvira Cuyàs, que va aconseguir
l’ascens la campanya anterior. El
matx de la primera volta serà el
5 de novembre amb el Valentine
com a amfitrió, mentre que el
partit de la segona ronda es dis-
putarà el 18 de març. Ambdós
conjunts jugaran al gimnàs mu-
nicipal els dissabtes: el Valentine
a les 20.45 i l’Elvira a les 18h.

la pista. A més del futbol sala,
el bàsquet també serà protago-
nista en la programació esportiva
del cap de setmana amb
l’emissió en directe dels partits
de fora de casa que jugui el Va-
lentine masculí a la Lliga EBA.
Les transmissions aniran a càrrec
dels periodistes de Montcada
Comunicació Lluís Maldonado
i Sílvia Alquézar. Els partits
també es podran seguir via on
line a través de l’adreça
montcadaradio.com. LR

indicat el tècnic, qui ha recordat
que el Granollers és un dels rivals
favorits per repetir la seva
participació per segon any con-
secutiu al Campionat d’Espanya
EBA. Per arribar fins a semi-
finals, el Valentine va quedar
campió del Grup Segon de la
fase prèvia, amb victòries sobre
el River Andorra per 85-79 i el
Sant Pere Solmania de Terrassa
per 78-90.
Pretemporada. La Lliga
Catalana ha estat, com sempre,
la primera competició oficial de
la temporada. El Valentine va
començar a entrenar mitjan
agost i el primer partit amistós
el va jugar el dia 20 contra el
Colgate Raiders d’USA, amb
victòria clara per a l’equip norda-
mericà. L’últim matx de prepa-
ració abans de l’inici de la Lliga
EBA tindrà lloc el 16 de se-
tembre al pavelló Miquel Poblet
contra l’Olivar de Saragossa, un
dels rivals amb què s’enfrontarà
al Grup C.

L’equip debuta
a la lliga amb

l’Igualada

El primer equip del Valentine
segueix comptant amb l’espon-
sorització de la fàbrica de pin-
tures Valentine. La novetat d’en-
guany, però, és que l’empresa

L’últim jugador que s’ha
incorporat al Valentine mas-
culí és el pivot alemany Mar-
co Maier, de 2’03 metres que
prové de la segona divisió del
seu país. “És corpulent, bonrebotejador i amb un tiracceptable”, opina el tècnic
montcadenc, César Saura, qui
dóna ja per tancada la planti-
lla local. SA

Incofluid, ubicada al Pla d’en
Coll, també donarà suport
econòmic al club montcadenc,
que ha avançat que hi podria
haver un tercer patrocinador.

El club fitxa el
pivot alemany
Marco Maier

La primera jornada de la Lli-
ga EBA serà el 24 de setem-
bre. El Valentine rebrà la vi-
sita de l’Igualada, que la cam-
panya anterior va acabar
quart. El primer del Grup C
obtindrà la classificació per al
Campionat d’Espanya, men-
tre que el segon i el tercer
hauran de jugar la fase prèvia.
Respecte als llocs de descens,
només baixaran els dos
últims. El Valentine s’enfron-
tarà a 4 conjunts aragonesos,
l’Andorra i 8 catalans. SA

Objectius. El Valentine fe-
mení ha renovat la plantilla de
dalt a baix amb la finalitat de
retornar a Primera Catalana. El
nou tècnic és Beni López, vin-
culat al club durant diverses tem-
porades. De la temporada pas-
sada només continuen Mireia i
Verònica, encara de baixa per les
greus lesions que van patir la
campanya anterior. S’han
incorporat a l’equip 4 jugado-
res del júnior de La Salle –Jésica,
Gemma, Alba i Carla– i 5 noies
que provenen del Rubí amb
experiència en fases d’ascens:

Aroa, Dévora, Laia, Emma i
Noemí. La lliga començarà el 24
de setembre: el Valentine rebrà
la visita del Mollet i l’Elvira Cu-
yàs es desplaçarà a Sant Cugat.
El conjunt de Mas Rampinyo
inicia la nova temporada amb
un nou tècnic a la banqueta:
Josep Maria Roig substitueix en
el càrrec Sergio Leiva, que no
continua per motius laborals.
L’Elvira Cuyàs manté la mateixa
plantilla de la campanya anterior
que va pujar de categoria amb
la incorporació d’algunes juga-
dores del sènior B.

SANTI ROMERO
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada aspira a l’ascens
sense la pressió d’altres anys
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 >>  El CD Montcada va presentar la nova plantilla el 10 de setembre al camp de la Font Freda

SANTI ROMERO

El CD Montcada ja ho té tot apunt per debutar el pròxim 17de setembre contra l’Escala alcampionat de lliga del Grup Pri-mer de Preferent. L’equip rebràal camp municipal de la FontFreda un dels rivals favorits aassolir l’ascens de categoria,juntament amb el Vic, el SantFeliu de Guíxols i el Sant Celoni,aquests dos últims descendits dePrimera Catalana. El Montcadatambé vol intentar el salt tot ique, com reconeix el tècnic ToniCarrillo, el plantejament seràdiferent a temporades anteriors:
“No volem jugar amb la
pressió de pujar a Primera
Catalana”.
L’equip. El CD Montcada hafet una plantilla equilibrada enquè ha mantingut la columnavertebral de la campanya pas-sada amb la incorporació delscentrals Albert Solanas i Juanjo,el lateral esquerre Juli i el doblepivot Israel. L’últim fixatge haestat el montcadenc Ruben Ber-mejo, de 19 anys, que juga de

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan tanca el patrocini
amb Inmobiliarias Mengual

sílvia alquézar
la redaccióEl Sant Joan ha iniciat la tem-porada amb una bona notícia:l’acord d’esponsorització ambl’empresa constructora Inmobi-liarias Mengual, de Montcada iReixac. L’entitat ha fet unavaloració molt positiva perquè

“gràcies al conveni podrem
fer front a la nova campanya
amb més garanties”, ha dit eltresorer del club, Toni Ruiz.Respecte a l’actualitat esportiva,l’equip debutarà al Grup Novède Segona Regional el pròxim16 de setembre contra el Santa

Les obres de l’estadi
acabaran a final d’any

sílvia alquézar
redaccióLes obres del nou estadi de fut-bol, a la Ferreria, segueixen elsterminis previstos i, segons fontsmunicipals, estaran acabades afinal d’aquest any. Així ho vapoder comprovar la delegacióde l’Ajuntament, encapçaladaper l’alcalde, que el passat 6 desetembre va visitar el futur equi-pament, una antiga reivindicaciódels clubs montcadencs. Si nohi ha contratemps d’última ho-ra, els equips podrien comen-çar a jugar al camp de gespa arti-ficial després de les vacances deNadal, que aprofitarien per feruna petita pretemporada per

>> FUTBOL. Nou equipament

lateral o interior esquerre i queprové de l’equip Ferran Mar-torell. El conjunt local ha ofertuna bona imatge en la pretem-porada, amb un empat a dosgols contra l’Horta i tres vic-tòries: es va imposar a la Mun-tanyesa de Primera Catalana per1-0, va vèncer la Unió Espor-tiva Santa Maria de Segona Re-gional per 1-3 i va guanyar per0-2 al camp del Sitges, amb un

pressupost força elevat en-quadrat al Grup Segon de Pre-ferent.El club va presentar oficialmentla plantilla el passat 10 de se-tembre amb un partit amistòscontra el Marianao de Sant Boi,que va acabar amb el resultat de2 a 1 favorable al Montcada, ambgols de Xavi Alonso i Roque alprimer temps. El gol del rival vaarribar ja en la recta final de

>> FUTBOL. 2a Regional

El Santa Maria
debutarà a
Sant Celoni

La UE Santa Maria disputarà elpròxim 17 de setembre el pri-mer partit de lliga al Grup Novède Segona Regional contra elSant Celoni, un dels rivals queaspira a pujar de categoria. Elconjunt que dirigeix Miguel Ar-güelles juga al camp municipalde la Ferreria els dissabtes a les18h. El club local ha mantingutla major part de la plantilla quela temporada passada va acon-seguir l’ascens de manera brillantal Grup Dissetè de Tercera Re-gional.
Derbi. El Grup Novè viuràl’enfrontament entre dos equipsde la localitat: la UE Santa Mariai el Sant Joan Atlètic. El matxde la primera volta tindrà lloc el28 d’octubre al camp de laFerreria i correspondrà a la se-tena jornada del campionat delliga. Ja a la segona ronda, elderbi local es disputarà l’11 demarç al terreny de joc del SantJoan. Ambdós conjunts estanformats majoritàriament per ju-gadors de la ciutat.

l’enfrontament. L’entrenador hafet una valoració positiva delrendiment de l’equip en l’inici dela temporada i s’ha mostrat op-timista de cara a la possibilitatde fer un bon paper a la lliga.
“No volem caure en el tòpic
de cada any, però els resul-
tats de pretemporada han
estat bons. Ara cal que tin-
guin continuïtat a la lliga”, hadit Carrillo.

 >>  El Sant Joan Atlètic lluirà a la samarreta aquesta temporada el nom del patrocinador Inmobiliarias Mengual

Eulàlia de Ronçana. El matx esjugarà a les 18h i no en l’horarihabitual del Sant Joan –diumen-ges a les 12h– al camp munici-pal de la Font Freda a peticiódel rival, que no pot disposardel seu camp perquè s’estanacabant els treballs d’instal·lacióde la gespa artificial.
La plantilla. El Sant Joanmanté la columna vertebral dela temporada passada, amb lacontinuïtat d’11 jugadors: elsdefenses Zapata, Ezequiel, Sa-ma, Jiménez i Jordi, els mig-campistes Sinobas, Raúl, Ramón

Luis i Sergio Hermoso i els da-vanters Pablo i Juan Carlos. Elconjunt ha incorporat 7 juvenils–Loren, Cristian, Pedro, Rafa,Juan, Josep i Víctor– els defensesÒscar i Vega i l’interior Claudio,tots tres de La Llagosta; el tam-bé interior Patón, del Vallbona;i el defensa José Luis, del Meri-diana. Segons el tècnic, l’objectiués anar partit a partit: “No
renunciem a res, tot i que no
volem jugar amb pressió”. ElSant Joan va presentar l’equip eldia 10 a l’afició davant de laPenya Barcelonista Udaf, a quiva vèncer per 2-1.  >> Ja es comença a perfilar la gran terrassa a sobre dels vestidors

acostumar-se a la nova super-fície. El nou estadi inclou dosterrenys de joc –un de futbol 11i un altre de futbol 7– zonesajardinades, una plaça d’accés iun parc infantil. El camp comp-tarà amb graderies als dos cos-tats, la principal amb una capa-citat per a 821 persones i l’altraper a 486. Entre els dos espaisde joc es construiran els vesti-dors, el gimnàs, la infermeria, unmagatzem de material ambrentadores, els lavabos per alsespectadors i les oficines de lesentitats esportives que utilitzaranla instal·lació. L’estadi tambédisposarà d’un bar i una granterrassa.

SANTI ROMERO

NATÀLIA MUÑOZ
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>> ATLETISME.  Nou edifici al Pla d’en Coll
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La JAM disposarà d’una
oficina i un magatzem

La Joventut Atlètica Montcada
podrà disposar en breu del nou
edifici construït a la zona
d’atletisme del Pla d’en Coll, que
esdevindrà la nova seu de
l’entitat. “L’emplaçament és
ideal per al club d’atletisme”,
ha dit el regidor d’Esports, Juan
Parra (PSC), qui ha lamentat
també el retard en l’execució del
projecte. El nou equipament,

>> ESCACS. Campionat d’Espanya

La UE Montcada acaba setena
i no pot pujar a Divisió d’Honor

 >> Els jugadors locals (esquerre) jugant contra el Cafè Cuervo

sílvia alquézar
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La Unió Escacs Montcada es va
classificar a la setena posició al
Campionat d’Espanya de Pri-
mera Divisió Zona Nord, dis-
putat entre el 16 i el 20 d’agost
a les Cotxeres de Sants de Bar-
celona amb la participació de 29
clubs. El resultat és positiu per-
què millora el desè lloc assolit
l’any passat, tot i que ha estat in-
suficient per aconseguir l’objec-
tiu de l’ascens a Divisió d’Ho-
nor al qual només accedien els
dos primers. “Estem contents
perquè hem fet un bon paper,
tot i que no hem pogut pujar
a la màxima categoria”, ha
indicat el president, Jaume Iz-
quierdo, qui ha lloat l’esforç dels
cinc jugadors montcadencs: els
grans mestres Radek Kalod
(Bulgària) i Juan Borges (Cuba),
i els mestres internacionals Mar-
celo Panelo (Argentina), Arturo

UE MONTCADA

>> MUNTANYISME. Centre Excursionista de Montcada
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El Cim celebra el vintè aniversari
El corredor Ibon Zugasti va
guanyar la medalla de bronze al
Campionat de Catalunya de bi-
cicleta de muntanya, disputat a
la Molina el 22 de juliol. El
mateix dia el club montcadenc
va ser primer per equips al
Trofeu del Baix Penedès, mentre
que en individual Jordi Cer-
vantes va acabar segon de la
general. LR

Vidarte (Perú) i José M. Her-
nando (Espanya). La UE
Montcada va vèncer la Barce-
loneta per 1’5 a 2’5, el Mislata
per 2’5 a 1’5, el Café Cuervo

per  1 a 3 i l’Universidad de San-
tiago pel mateix resultat. Va
empatar a 2 davant del Colón-
Ceam i va perdre amb el Gros
Xake Taldea B per 1-3.

més en 2 minuts
BÀSQUET> 2a Catalana
El Montcada B lluitaràpel retorn a Primera
El sènior masculí B del CB
Montcada començarà la lliga del
Grup Primer de Segona Cata-
lana el pròxim 17 de setembre
a la pista del Vic B. Els
montcadencs volen recuperar la
categoria perduda la tempora-
da passada. LR

El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, organitza el
pròxim 24 de setembre una no-
va proposta en el marc de la
celebració del seu vintè aniver-
sari. La iniciativa és força origi-
nal, ja que consisteix a pujar 20
cims entre els diferents socis
amb l’objectiu que tothom esti-

gui al punt més alt de la mun-
tanya escollida a les 12h. Els
membres del Centre Excursio-
nista culminaran cims tan emble-
màtics com la Pica d’estats –la
muntanya més alta de Catalunya
al Pallars Sobirà– el Turó de
Montcada, el Matagalls (Osona),
el Taga (Ripollès), la Tossa d’Alp
(Berguedà) i la Tossa Plana de
Lles (Cerdanya), entre d’altres.

Posteriorment, l’entitat té previst
fer una exposició de fotografies
amb les imatges de les diferents
ascensions. L’edat dels partici-
pants oscil·la entre els 10 mesos
i els 60 anys.
D’altra banda, el Cim organitza
el 16 de setembre una camina-
da entre Tavèrnoles i el Monestir
de Sant Pere de Casserres, a
Osona.

amb un espai per a oficina i un
altre destinat a magatzem, ha
costat prop de 60.000 euros i
l’ha construït José García Exca-
vaciones, la mateixa empresa
que va fer les pistes de petanca
al Pla d’en Coll.
Pel que fa als resultats esportius,
el sènior Carles Cera es va adju-
dicar l’última edició de la Milla
Urbana de la Llagosta, disputa-
da el 10 de setembre amb motiu
de la Festa Major.

CICLISME> BTT
Bronze local alCampionat català

FUTBOL SALA> Territorial
El Montcada B i l’AECan Cuiàs, a punt
L’STE Group Montcada B i
l’AE Can Cuiàs ja ho tenen tot
a punt per començar la lliga el
pròxim 1 d’octubre. El primer
jugarà al Grup Segon de Terri-
torial Catalana, mentre que el
segon ho farà al Grup Segon de
Primera Divisió Territorial. LR

HANDBOL> 2a Catalana
La Salle B masculí
La Salle B ha començat a pre-
parar la nova temporada.
L’equip local tornarà a jugar a
Segona Catalana –tot i haver
perdut la categoria la tempora-
da passada– gràcies a la
reestructuració de la Federació
Catalana amb la creació de la
Lliga Catalana. El conjunt local,
dirigit per Pere Arbona, debu-
tarà el pròxim 15 d’octubre a la
pista del Vilamajor. LR
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>> JOCS ESCOLARS

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

Les escoles preparenel nou curs esportiu
L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME), el
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada i Reixac
(CDEM) i les AMPA dels
centres educatius han po-
sat en marxa el procés per
configurar la lliga escolar
2006-2007. El primer dia
de curs, el 12 de setembre,
els organitzadors van re-
partir el full d’inscripció a
totes les escoles i instituts
de Montcada. Els interes-
sats en participar a la lliga
l’hauran de dipositar en
una urna instal·lada al seu
mateix centre, fins al dia
26 de setembre. Està pre-
vist que els entrenaments
comencin el 2 d’octubre i
que les lligues ho facin a
partir del 27 d’octubre.
L’oferta. La lliga esco-
lar mantindrà les discipli-
nes esportives tradicionals:
bàsquet,  futbol sala, hand-
bol, psicomotricitat i mul-
tiesport, que combina les
tres modalitats durant els
tres trimestres de curs. A
secundària, l’oferta s’am-
plia amb la possibilitat de
fer korfbal. Els alumnes
d’educació infantil faran
psicomotricitat, els de pri-
mer i segon de primària,
multiesport; i de tercer de

Les inscripcions es tanquen el 26 de setembre i els entrenaments comencen el 2 d’octubre
SILVIA DÍAZ

Les inscripcions es
tanquen aquest mes

>> MONTCADA AQUA.  Natació

El complex Montcada
Aqua manté obert fins al
25 de setembre el termini
d’inscripció als cursos de
natació. L’equipament ofe-
reix un ampli ventall d’ho-
raris per als nivells nadons,
bressol, infantil i adults, a
més de l’Escola de Nata-
ció. La natació per a na-
dons es divideix en tres
franges d’edat: 6-12 mesos,
12-24 mesos i 24-36 me-
sos. A bressol, els nivells són
iniciació i mig, mentre que
a infantil i adults hi ha
iniciació, mig i perfecciona-
ment. Menys per als na-
dons, en què hi ha classes
els dilluns, divendres i
dissabtes, a la resta de ni-
vells hi ha cursets cada dia i

en diversos horaris. La tem-
porada començarà el 2
d’octubre i acabarà el 30
de juny de 2007. Per for-
malitzar la inscripció i tam-
bé per obtenir informació
detallada sobre els cursos i
els preus, els interessats
s’han d’adreçar a Mont-
cada Aqua (Tarragona, 32).
Si l’interessat és abonat al
complex, només ha de
presentar el seu número de
carnet, mentre que els no
socis han d’aportar les se-
ves dades personals, les da-
des bancàries i han de pa-
gar la matrícula en efectiu
(32,25 euros per als infants;
43 euros, els adults). Els
abonats no han de pagar
cap matrícula. SD

Nova pista en
el CEIP Reixac

>> IME. Noves instal·lacions

Des d’aquest nou curs, el
CEIP Reixac tindrà una
nova pista poliesportiva.
El projecte, inclòs al Pla
Estratègic Esportiu de
Montcada i Reixac, s’ha
dut a terme davant les
mancances de l’actual pis-
ta, que durant l’hivern té
una part humida de ma-
nera permanent, perquè
no hi toca el sol, i això
comporta perill de relliscar
per als jugadors, la ma-
joria de la lliga escolar. La
nova pista complementa
l’actual i s’ha posat en fun-
cionament amb l’inici de
curs. Les obres s’han efec-
tuat durant l’estiu, a càrrec
de l’empresa Aldacoa
2000, i a iniciativa de l’Ins-
titut Municipal d’Esports
i Lleure (IME). El pre-

silvia alquézar
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sident de l’IME i regidor
d’Esports, Juan Parra
(PSC), ha manifestat que
era necessària una nova
installació esportiva “que
donés servei a l’escola
i que també la puguin
fer servir la resta d’en-
titats de la ciutat”. El
pressupost de la instal·la-
ció ha estat de 100.000 eu-
ros i s’ha situat en paral·lel
al riu i orientada al sol. La
pista es pot utilitzar per
disputar partits de futbol
sala, handbol i minibàs-
quet, ja que es pot dividir
transversalment en dues
pistes amb les dimensions
oficials. Parra ha avançat
que el següent pas serà co-
brir la nova pista en un fu-
tur, un cop els terrenys de
l’escola quedin desafectats
pel pas del Tren d’Alta Ve-
locitat per Montcada.

NATÀLIA MUÑOZ

 >> Les obres de la pista s’han efectuat aquest estiu

 >> El bàsquet és una de les modalitats que es practiquen al multiesport

primària a quart d’ESO
hauran d’escollir un únic
esport.
Els preus d’inscripció a
psicomotricitat són els
mateixos als centres pú-
blics que als concertats, 45
euros per una hora set-
manal i 85 euros per dues
hores a la setmana A pri-
mària i secundària, els
preus del curs als centres
públics és de 70 euros i als
concertats, de 110 euros.
Expectatives. El pre-
sident del CDEM, Agus-
tín Fuertes, ha manifestat

que “les AMPA tenen
ganes de treballar per
tal que els alumnes pu-
guin practicar esport”.
Com a objectius concrets,
Fuertes ha apuntat “con-
solidar l’esport a secun-
dària amb almenys un
equip per centre, com
va passar l’any passat”.
El president del CDEM
també anima al col·legi
Ciutat Meridiana de Bar-
celona -que des d’aquest
any depèn escolarment de
Montcada i Reixac- a que
participi a la lliga escolar,
donat que també es podrà

incloure a la lliga. Fuertes
també ha fet un balanç
positiu de les novetats als
Jocs Escolars que es van
introduir l’any passat i ha
avançat que “farem més
jornades al llarg de
l’any per promocionar
l’esport escolar”. Un any
més, els organitzadors re-
corden que es necessiten
monitors i àrbitres per a
la lliga, sobretot si es for-
men més equips que l’any
passat. Els interessats han
de deixar el seu currícu-
lum a les oficines de l’IME
(Tarragona, 32).

>> ZONA ESPORTIVA CENTRE

L’IME manté el programa actual
de cursos per a la nova temporada

 >> Alumnes del curs de gimnàstica de manteniment durant una classe

SILVIA DÍAZ

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) no ha
modificat el programa es-
portiu a la Zona Centre amb
l’arribada del mes de
setembre. Al gimnàs muni-
cipal es pot fer activitat física
de diversos nivells els dilluns,
dimecres i divendres en di-
versos horaris –en funció de
la intensitat i l’edat- i balls de
saló els dimarts i els dijous.
L’oferta de l’IME és aeròbic
(per a infants i adults), man-
teniment i tonificació, de ni-
vells baix, alt i mig. Els
divendres a la tarda es pot
fer tai-txi i es mantenen els
balls de saló per a la gent
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gran. Per a informació i per
formalitzar les inscripcions,
els interessats s’han d’adreçar

a l’IME (Tarragona). Els
preus dels cursos varien en
funció de l’activitat i l’edat,

tot i que la matrícula té el
mateix preu per a tothom,
22,70 euros.
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>> INICI DE TEMPORADA. Presentació dels equips

CFS Montcada i CH La Salle es
presenten el 23 i 24 de setembre

El CFS Montcada presen-tarà davant l’afició els setequips del planter el 23 desetembre, amb tota una jor-nada dedicada al futbol salaal pavelló Miquel Poblet.L’acte oficial tindrà lloc ales 16h, moment en quèdesfilaran per la pista totsels jugadors del planter dela temporada 2006-2007.Prèviament, des de les 9h,hi haurà partits de tots elsequips. L’entitat presentaaquest any set conjunts debase: escola, benjamí B,

Les dues entitats han renovat alguns dels entrenadors i comptarà amb una vintena d’equips en competició federada i comarcal
benjamí A, aleví, infantil,cadet i juvenil i tots, a ex-cepció de l’escola, jugaranla lliga federada. El noucoordinador del planterserà el segon entrenadordel primer equip del CFSMontcada, Ramon Farré.Els entrenaments van co-mençar el 4 de setembre iel 9 i 10 de setembre, el ju-venil va disputar un torneigamistós a Montmeló.
Handbol. El Club Hand-bol La Salle Montcadapresentarà tots els seusequips el 24 de setembre al

SILVIA DÍAZ

 >> Un entrenament dels benjamins del CFS Montcada

>> FUTBOL. EF Montcada

L’Escola comença el curs
amb 200 jugadors inscrits

 >> El benjamí A es va enfrontar el 9 de setembre a La Llagosta, en un amistós

Inici de temporada
per a júniors i cadets

La temporada dels equipsde bàsquet que disputen elCampionat de Catalunyano sènior comença el 16de setembre. És el cas deljúnior A, júnior B, cadetA i cadet B del CB Mont-cada.Els equips A competiranal primer nivell, a Prefe-rent. El primer rival del jú-nior serà el River Andorrai el del cadet, el Reus, tots

>> BÀSQUET. Campionat de Catalunya

dos partits es disputaran acasa. El júnior i cadet Bcompetiran al Campionatde Catalunya Preferent B iels seus primers rivals se-ran, respectivament, elGrup Barna i el Joventut deBadalona. El CB Mont-cada ha incorporat a EnricSabanes, segon entrenadorde l’equip d’EBA, com adirector tècnic d’aquestesquatre categories. SD
SILVIA DÍAZ

 >> El júnior A en un amistós davant el Sant Josep

SILVIA DÍAZ

pavelló Miquel Poblet, apartir de les 12.30h. Tambéhi haurà partits des de les9h. Amb un nou coordi-nador , David González,l’entitat presenta, a la base,un juvenil masculí i tresinfantils, dos masculins i unfemení. El club i el col·legiSagrat Cor han arribat a unacord de col·laboracióamb els equips benjamí ialeví de l’escola, a través delqual, una vegada els infantsdeixin aquestes categories,passin directament a for-mar part dels equips delplanter del CH La Salle.

La temporada 2006-2007de l’Escola de FutbolMontcada va començar el4 de setembre amb elsprimers entrenaments i par-tits amistosos. Aquest any,el club té 200 jugadors imanté les mateixes catego-ries de la temporada pas-sada, amb l’objectiu de con-tinuar amb dos equips peredat, un A i un B. A lacategoria infantil, com hi hamolts jugadors, l’entitatpretén crear un equip C. Amés, l’Escola preveu for-mar tres equips de futbolsala, infantil, cadet i juvenil.
Estructura tècnica.El coordinador general del’Escola continuarà sent José
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L’entitat busca
infants per al planter

La UD Santa Maria estàbuscant jugadors per for-mar almenys un equip deles categories benjamí, ale-ví i infantil. De moment,el club no té els infants su-ficients per fer cap con-junt. El president, Ricar-do Moya, ha fet una cridaa tots els joves als que elsagrada el futbol a que

>> FUTBOL. UD Santa Maria

s’inscriguin a l’entitat deTerra Nostra. Els equipsjugarien i entrenarien alcamp de la Ferreria.La temporada passada, elSanta Maria va comptaramb un juvenil, a SegonaDivisió, però aquesta tem-porada el club ha deciditformar els jugadors desde més petits. SD

Les escoles es
posen en marxa

El CB Montcada i el CBElvira Cuyàs han posat enmarxa el procés d’inscrip-ció per a les escoles de bàs-quet, en les que els infantses formen, comencen ainiciar-se en l’activitat enequip, entrenen i juguenamistosos o bé de lliga es-colar. Tots dos clubs estre-nen coordinador, Aleix

>> BÀSQUET. CB Montcada i CB Elvira Cuyàs

Manuel Arjona. Víctor Ba-rrera dirigirà els equips decompetició, el juvenil i elcadet; Carlos Depares serà

el coordinador de la fase deperfeccionament, les catego-ries infantil i aleví, ManuelColete serà el coordinador

del futbol base (benjamí iprebenjamí) i Andrés Arjo-na s’encarregarà dels equipsPatufets i el Femení.

Monclús al CB Montcadai Eduardo Ruiz a l’ElviraCuyàs. Els nens i nenes quevulguin formar part de lesescoles de bàsquet s’hand’adreçar a les seus del clubque més els interessi perdemanar informació i ferla inscripció. Els entrena-ments comencen a finals desetembre. SD
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