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FUTBOL SALA. GRUP CINQUÈ DE PRIMERA AL’STE Group Montcada es deixa alMiquel Poblet el que guanya a domicili
El balanç en les dues primeres jornades de lliga ha estat d’una victòria àmplia a Saragossa i un empat a casa
rafa jiménez
redacció

 >>  El capità David Mora controla una pilota davant un jugador de l’Andorra en el matx amistós disputat a casa

SANTI ROMERO

 >> Montcada Cultura celebra el triomf amb les autoritats municipals

>> FUTBOL SALA. Segona fase de la Copa MoviStar de les CulturesMontcada Cultura torna a la final
sílvia alquézar
redacció

L’equip Montcada Cultura ha
tornat a obtenir per segona ve-
gada consecutiva el passi per a
la final de la Copa MoviStar de
les Cultures, que tindrà lloc a
Madrid el pròxim mes de no-
vembre. El conjunt local es va
proclamar campió de la ronda
de classificació que es va dispu-
tar al pavelló Miquel Poblet el
16 i el 17 de setembre. L’equip
que dirigeix Javi Vázquez va
superar el San Julián City (Es-
panya) per 3-2, el Chimpun
(Espanya) per 4-1, el Chiliscotes
(Xile) per 6-0 i l’Ibis (Brasil) per
4-1. “Si podem anar a Madrid
el mateix equip tenim op-

cions de ser campions”, ha dit
el tècnic. Per la seva banda, el
conjunt Asalam del Marroc,
l’altre participant montcadenc al

torneig, va quedar eliminat al
primer partit de la segona fase
en perdre contra l’Alianza Co-
razón de Perú per 7-2.

‘TENIM UN BLOC SÒLID I EXPERIMENTAT’
el president

El president de l’STE Group
Montcada, Eusebio Carrero, ha
lloat el primer equip, que ha de-
finit com “un bloc compacteque combina experiència i jo-
ventut”. El màxim responsable
del club confia plenament en el
treball de la plantilla i del tècnic
Carlos Leandro –que conside-
ra també un psicòleg– per re-
cuperar la categoria de Divisió
de Plata. “És un any de transi-

SANTI ROMERO

Quatre punts en les dues pri-
meres jornades. Aquest és el
balanç de l’STE  Group Mont-
cada en el debut a la Primera
Nacional A. Els homes de Car-
los Leandro van començar la
competició a Saragossa amb un
espectacular 1-6 a casa de La
Salle Montemolín. El resultat,
davant un equip jove, es va que-
dar curt per les nombroses
ocasions dels de Montcada.
Emilio, autor de dos gols, va
estar molt a prop d’aconseguir-
ne cinc ja que va fallar dos do-
bles penals i una falta sense bar-
rera. Jhony, David Mora i Rafa
Bufill, també en dues ocasions,
van completar el marcador.
L’empat. Molt distinta va ser
la història una setmana després.
En la primera aparició davant
l’afició, el mateix dia que es va
fer la presentació de tots els
equips del planter del club, l’STE
Group no va poder passar de
l’empat davant l’Hospitalet
Bellsport, un dels equips més
forts del grup. Las absències de
Jhony, Marc Sala i Cristian, així
com els problemas físics de

Rafa Bufill, van ser massa
obstacles per als de Carlos
Leandro. L’Hospitalet, amb un
joc tancat i una gran fortalesa
defensiva, va saber com impe-
dir el atacs dels locals, que sem-
pre van anar a remolc en el
marcador. Aguilera, amb una
mica d’ajuda de Javi, i Rubén
van avançar en dues ocasiones
als d’Hospitalet. Xavi Oliveras
es va convertir en el sorprenent
heroi en seu l’autor dels dos gols
montcadencs. La mala notícia
va ser la lesió al genoll esquerre
de Rafa Bufill. Afortunadament,
una primera exploració va des-
cartar cap problema important.
Al final del partit, Xavi Oliveras,
que ha regressat aquest any a
Montcada, no estava del tot
content: “La veritat és que no
estic massa acostumat a mar-
car, pero hagués preferit no
fer cap gol i que l’equip ha-
gués guanyat”. Per la seva ban-
da, Carlos Leandro demanava
“paciència” després de l’empat
a casa: “Sempre sóc optimis-
ta, fins i tot quan hi ha pro-
blemes. Malgrat les absèn-
cies, l’equip ha tingut tancat
un rival que té nivell de Divi-
sió de Plata”.

ció”, ha dit Carrero, qui reconeix
que no renuncia al somni de
l’ascens a Divisió d’Honor. A
nivell personal, el president
creu que enguany podrà gaudir
més de la part esportiva, sense
haver de preocupar-se tant per
les despeses econòmiques.
Carrero també ha fet una crida
a l’afició perquè continuï donant
suport al club malgrat jugar a
Primera Nacional A. LM
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El Valentine perd amb l’Igualadael primer matx de la competició
>> BÀSQUET. Lliga EBA

El Valentine masculí va debutar
a la Lliga EBA el 24 de setembre
amb una derrota al pavelló
Miquel Poblet contra l’Igualada,
que va superar el conjunt local
per un clar 76-87. Els homes de
César Saura van jugar per sota
de les possibilitats i van anar a
remolc durant tot el partit,
després d’un mal inici amb un
parcial de 6-22 en el primer
quart. El Montcada, poc encer-
tat de cara a cistella, va trigar sis
minuts a fer el primer bàsquet.
Des de la línia de 6’25 metres,

 >>  La plantilla del Valentine masculí de la nova temporada

>> BÀSQUET FEMENÍ. Segona Catalana

 >> El Valentine femení jugarà enguany a Segona Catalana

sílvia alquézar
pla d’en coll

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

El Montcada venç acasa i l’Elvira perd fora

>> HANDBOL. Lliga CatalanaLa Salle debutarà ala pista del Terrassa
núria sánchez
pla d’en coll

 >>  El primer equip de La Salle Montcada jugarà a la Lliga Catalana

FOTOS: SANTI ROMERO

L’equip dirigit per Jaume Puig
afronta la nova temporada amb
l’objectiu de mantenir la cate-
goria de Lliga Catalana, creada
enguany per la Federació. No
obstant això, el conjunt local no
descarta classificar-se per la se-
güent fase. “Hem patit dues
baixes importants i hem de
veure com ens afectaran.
Però ens agradaria aconseguir
l’èxit de la temporada pas-
sada i classificar-nos per la
fase d’ascens”, ha dit el tècnic.
El primer partit de lliga es dispu-
tarà el proper 1 d’octubre a la
pista del Terrassa, mentre que el
primer matx davant dels seus afi-
cionats serà el 8 d’octubre con-
tra el Sant Fost al pavelló Miquel
Poblet.
El femení. L’aposta per a
aquesta nova temporada ha
estat la unificació dels dos sè-
niors femenins després del fra-
càs de la temporada passada. El  >> La Salle femení ha fusionat aquesta temporada els dos sèniors

planter uneix experiència i jo-
ventut. La gran novetat d’en-
guany es troba a la banqueta,
amb la incorporació del tècnic
Juan Manuel Fernàndez, qui es-
pera que la barreja d’experiència
i joventut de la plantilla doni
bons resultats. Per a la veterana
jugadora del primer equip, Azu-
cena Hernàndez, la plantilla ha
començat la nova temporada
“amb molta motivació, ganes
de treballar i a l’espera de
millorar resultats”. La pretem-
porada no ha començat bé per
a l’equip, que ha perdut els dos
partits amistosos que ha jugat.
L’entrenador atribueix les de-
rrotes a la falta de rodatge de
matxs. L’equip ha estat enqua-
drat al grup B de la Lliga Cata-
lana amb el Tarragona CH, el
CH Ascó, l’Handbol Cardedeu
i el Sant Esteve de Sesrovires.
L’equip començarà  la lliga el
proper 8 d’octubre davant el
Sant Esteve de Sesrovires al
pavelló Miquel Poblet a les
12.30h.

el Valentine només va fer un tri-
ple  de 12 intents al primer perío-
de, quan una de les principals
virtuts d’aquest conjunt és
l’efectivitat en el llançament ex-
terior. Malgrat el desencís dels
primers dos quarts i anar al
descans amb un 29-41, el Mont-
cada va estar a punt de neutra-
litzar la diferència en diverses
ocasions al segon temps. Quan
més a prop va estar d’aquest
objectiu va ser a manca de 7
minuts per al final –a dos punts
per sota– però un triple de
l’Igualada en la jugada següent i
una nova errada ofensiva del

Montcada amb el posterior
bàsquet del rival van deixar el
marcador novament a set punts
de diferència per a l’Igualada.
Segons l’entrenador, César Sau-
ra, la plantilla no va tenir pa-
ciència per superar l’inici dolent.
“Estic decebut pel nivell de
la primera part”, ha indicat el
tècnic, qui reconeix que comen-
çar així la lliga no és positiu.
Respecte a l’arbitratge, Saura el
considera correcte: “El matx el
vam perdre nosaltres”. El Va-
lentine jugarà contra l’UGT Ara-
gó l’1 d’octubre i serà transmès
per Montcada Ràdio (18.30h).

sílvia alquézar
redacció

El Valentine femení va iniciar la
lliga de Segona Catalana el 23
de setembre amb un treballat
triomf contra el Mollet per 66-
56 al gimnàs municipal. L’equip
que dirigeix Beni López va
remuntar un marcador advers
al primer temps de 12 temps
per imposar-se de forma clara
en el primer matx de la com-
petició. El Montcada va sortir a
la pista bastant indecís, fallant
llançament a priori fàcils. A la
represa, la història va canviar i
els aficionats van poder veure
la veritable imatge de l’equip
local, que s’ha marcat com a
objectiu el retorn a Primera Ca-
talana. El matx es va sentenciar
entre el tercer i l’últim quart,

amb un parcial de 30 a 3 en 11
minuts. Segons el tècnic, el con-
junt local va jugar millor al segon
període perquè va fer una de-
fensa més agressiva, les jugado-
res van sortir més concentrades
i el joc va ser més ràpid. “El
tema psicològic ha estat
clau”, ha indicat López.
Elvira Cuyàs. L’altre equip
femení del Grup Quart de Se-
gona Catalana va perdre a la pista
del Sant Cugat per 43-30. El
conjunt de Mas Rampinyo, que
debuta a la categoria, va jugar
amb baixes importants que van
impedir fer rotacions a la ban-
queta. “Es va notar molt que
no podíem fer pràcticament
canvis”, ha dit el tècnic, Josep
Maria Roig.
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>> FUTBOL. Grup Primer de PreferentEl Montcada comença ambdos triomfs i cap gol en contra
sílvia alquézar
redacció

 >> Josué, fent un cop de cap, i Xavi Alonso, darrera, en un matx amistòs

El CD Montcada ha començat
la lliga de Preferent de forma
impecable. L’equip de Toni Car-
rillo ha guanyat els dos primers
partits de manera clara i, a més,
no ha encaixat cap gol. En la
primera jornada, disputada el 17
de setembre, els montcadencs es
van imposar a l’Escala, un rival
que aspira a l’ascens, per 2-0
amb gols de Sergio –de penal–
i Mejía. A l’últim matx, jugat el
dia 24, el conjunt local va vèncer
al camp del Martinenc, novell a
la categoria, per un contundent
0-3, amb un  hat-trick del capità
Sergio. El Montcada lidera la
classificació del Grup Primer
amb 6 punts, empatat amb el
Vic, el San Cristóbal de Terrassa
i el Parets.
Balanç. El tècnic s’ha mostrat
content pel bon inici de cam-
pionat, tot i que ha remarcat que
no vol entrar en un clima d’eu-
fòria “perquè això acaba de
començar”, ha dit Toni Carri-
llo, qui veu la plantilla molt con-
centrada i madura. Dues de les
virtuts del conjunt local són la
seguretat defensiva –amb cap
gol encaixat en les dues primeres
jornades– i l’experiència dels
jugadors “que saben en tot
moment què han de fer”, ha

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Santa Maria arrencaamb dues victòries
La UE Santa Maria ha debutat
a Segona Catalana amb dues
victòries en les dues primeres
jornades de lliga. Els homes de
Miguel Argüelles es van imposar
al camp del Sant Celoni per 1-2
el 17 de setembre, mentre que
el diumenge següent van supe-  >>  La UE Santa Maria ha començat la lliga amb dues victòries en dos partits

>> FUTBOL. Grup Novè de Segona CatalanaEl Sant Joan només treuun punt en dos partits

 >> Les autoritats i els directius del Sant Joan amb el propietari d’I. Mengual

SANTI ROMERO
BENJAMÍ RECACHA

indicat l’entrenador, el qual ha
reconegut que no l’ha sorprès el
joc de l’equip en els dos primers
partits de lliga perquè en la
pretemporada ja va oferir una
bona imatge.
El CD Montcada rebrà el prò-
xim 1 d’octubre la visita del Vic,

colíder amb l’equip local que
també aspira a una de les dues
places d’ascens. Els dos homes
que no van jugar a la darrera jor-
nada per molèsties físiques van
ser Mario i Israel. Belda tampoc
va ser convocat per motius per-
sonals.

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan no ha començat la
lliga amb bon peu, ja que només
ha sumat un punt en els dos
primers partits, disputats al
camp municipal de la Font Fre-
da. El Sant Joan va debutar al
campionat el 16 de setembre
amb una derrota contra el San-
ta Eulàlia per 1-2, amb gol de
Javi Sinobas de penal. El dia 24,
els homes de Víctor Ortega van
empatar a dos contra el Sant
Feliu de Codines. El rival es va
avançar en el marcador després
de dues errades de marcatge
dels montcadencs, que van re-
duir distàncies al minut 70 grà-
cies a un gol de penal transfor-

mat per Jiménez. En aquesta ju-
gada l’àrbitre també va expul-
sar el porter del Sant Feliu, una
inferioritat numèrica que va
aprofitar el Sant Joan per bus-
car la igualtat en el resultat. El
segon gol local es va produir en
el minut 80 a través de Pablo.
El tècnic reconeix que “el ba-
lanç fins ara no és gaire posi-
tiu però confio que millora-
rem partit a partit”, ha dit
Ortega.
D’altra banda, la directiva del
Sant Joan va oficialitzar el 22 de
setembre l’acord d’esponsorit-
zació amb l’empresa local In-
mobiliarias Mengual en un acte
a l’Ajuntament amb les autoritats
municipals.

rar el Montornès per 2-1 en el
primer matx del conjunt local
davant dels seus aficionats.
L’equip de Terra Nostra, que
juga a la Ferreria, s’ha col·locat
tercer del Grup Novè de Sego-
na amb 6 punts empatat amb el
Sentmenat i el Cardedeu. LR

SANTI ROMERO
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mésen 2 minuts
CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana masculí
Un sènior fet amb jugadors del planter
El sènior B del CB Montcada ha iniciat la lliga de Segona Catalana
amb bon peu, ja que ha sumat dos triomfs en les dues primeres
jornades: el 17 de setembre contra el Vic per 58-70 i el dia 24
davant del Santpedor per 75-72. El conjunt local aspira a recupe-
rar la categoria superior, perduda la temporada passada. Per això,
el club ha confiat en nou jugadors del planter i en la direcció d’Ismael
Sistrach, que ja va fer-se càrrec del bloc a final de la temporada
passada i va estar a punt d’evitar el descens directe. SA

STE GROUP B. FUTBOL
SALA> Territorial
A per l’ascens
L’STE Group Montcada B
jugarà l’1 d’octubre el primer
partit de lliga a Territorial Cata-
lana contra el Sant Joan de
Vilassar al pavelló Miquel Poblet.
L’objectiu de l’equip, dirigit per
Sergio Berrio, és tornar a Pri-
mera B. El club ha renovat la
meitat de la plantilla amb la
incorporació de jugadors amb
experiència. SA
LA SALLE B. HANDBOL>
2a Catalana
Mantenir la categoria
La Salle B masculí jugarà el pri-
mer partit de lliga el 15 d’octu-
bre a la pista del Vilamajor.
L’equip de Pere Arbona lluitarà
per mantenir-se a Segona Cata-
lana, una categoria que va perdre
la temporada passada però que
enguany pot continuar gràcies a
la reestructuració de la Federació
amb la creació de la Lliga Cata-
lana.  LR

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> TIR AMB ARC. Campionats de Catalunya i d’Espanya de 3DCan Piqué suma 12 medalles

 >> Els medallistes de Can Piqué al Campionat de Catalunya

sílvia alquézar
redacció

El Club de Tir amb Arc Can
Piqué ha fet un excel·lent paper
als Campionats de Catalunya i
d’Espanya en la modalitat de
recorregut de bosc amb dianes
en tres dimensions, disputats a
mitjan setembre a Mataró i
Purullena (Granada) respectiva-
ment. En el torneig català, l’en-
titat local va aconseguir un total
de 8 medalles –4 d’or, 1 de pla-
ta i 3 de bronze– mentre que a
la competició estatal en va ob-
tenir 4 metalls, destacant el guar-
dó d’or de Francisco José Ver-
dejo, que es va proclamar cam-
pió en la categoria d’arc clàssic.
Per equips, Can Piqué va que-
dar en segona posició al Cam-
pionat català. A l’estatal, la se-
lecció catalana –amb dos com-
ponents montcadencs: Isidoro

CAN PIQUÉ

les classificacions
FUTBOL SALA

Primera A. Grup 5
Jornades 1 i 2
Montemolín-STE 1-6
STE-Hospitalet 2-2
Equip Pj. Pt.1 La Muela 2 6
2 Andorra 2 6
3 Alto Aragón 2 6
4 STE Group 2 4
BÀSQUET
Lliga EBA. Grup C
Jornada 1
Valentine-Igualada76-87
Equip Pj. Pt.1 Andorra 1 2
2 Navàs 1 2
3 Igualada 1 2
12 Valentine 1 1
2a Catalana. Grup 1
Jornades 1 i 2
Vic B-Montcada B 58-70
Mont. B-Santpedor 75-72
Equip Pj. Pt.1 Corazonistas2 4
2 St. Fruitós B 2 4
3 Llinars A 2 4
4 Montcada B 2 4
2a Catalana. Grup 4
Jornada 1
St. Cugat-Elvira43-30
Valentine-Mollet 66-56
Equip Pj. Pt.1 CB Seca 1 2
2 Igualada 1 2

3 ATHC 1 2
6 Valentine 1 2
13 Elvira A 1 1
FUTBOL
Preferent. Grup 1
Jornades 1 i 2
Montcada-Escala 2-0
Martinenc-Montcada0-3
Equip Pj. Pt.1 Montcada 2 6
2 Vic 2 6
3 S. Cristóbal 2 6
4 Parets 2 6
2a Regional. Grup 9
Jornades 1 i 2
St. Joan-Sta. Eulàlia1-2
St. Celoni-Sta. Maria1-2
St. Joan-St. Feliu 2-2
Maria-Montornès 2-1
Equip Pj. Pt.1 Sentmenat 2 6
2 Cardedeu 2 6
3 Santa Maria 2 6
13 Sant Joan 2 1
ATLETISME
Cursa Mercè
(Barcelona. 10km)
247 E. Rdez 39’26’ ’
280 A. Fraile 40’00’ ’
457 E. Teruel 42’10’ ’
576 J. Muñoz 43’23’ ’
577 X. Maldon. 43’23’ ’
902 E. Maya 45’58’ ’
904 J. Flores 45’58’ ’
2461 A. Rdez. 54’45’ ’

El Cim compleix elrepte de pujar 20 pics

>> CICLISME

El CC Montcada
aconsegueix

bons resultats
Les instal·lacions del club de
tir amb arc de Mataró van acollir
el 24 de setembre la quarta i
última jornada de la segona
edició de la Copa Pirineus,
promoguda pel club de tir Can
Piqué de Montcada. Els arquers
locals han guanyat 3 medalles
d’or, 7 de plata i 4 de bronze. El
president montcadenc, Toni
Roca, s’ha mostrat satisfet
perquè “la competició ha
quallat a França amb la petició
de participar més clubs l’any
pròxim”. D’altra banda, també
han sol·licitat poder prendre
part a la Copa Pirineus altres
clubs catalans. Roca ha lloat
l’organització i la competició,
perquè permet competir amb
arquers del sud de França. SA

copa pirineus
LA SEGONA EDICIÓ
ES TANCA AMB ÈXIT

Grajera i Enric Saldaña– no va
poder revalidar el títol de les tres
últimes temporades. En aquesta
ocasió, Catalunya va acabar en
tercer lloc, darrera de Galícia i

Andalusia. “Estem satisfets
dels resultats perquè som un
dels millors clubs catalans i de
l’estat”, ha dit Josep Sánchez,
vicepresident de Can Piqué.

 >> El soci Jon Labrador va pujar el Puigllançada, al Berguedà

>> MUNTANYISME. Vintè aniversari

sílvia alquézar
redacció

El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, va complir
el 24 de setembre el repte de
pujar 20 muntanyes amb motiu
de la celebració de seu vintè ani-
versari. La iniciativa consistia a
arribar a les 12h al pic escollit i
fer-se una foto. A Montcada hi
havia una persona encarregada
de rebre les trucades dels dife-
rents socis participants per con-

firmar que havien fet el cim. Els
membres del centre excursionis-
ta van escollir algunes de les
muntanyes més emblemàtiques
de Catalunya. El Cim té previst
fer una exposició amb les imat-
ges captades a dalt de cada pic.
D’altra banda, l’entitat va parti-
cipar els dies 16 i 17 de setem-
bre a la travessa Matagalls-
Montserrat, de 83 quilòmetres.
Dels 10 socis que van iniciar la
prova, en van arribar al final 7.

EL CIM

El CC Montcada –patrocinat
per Saunier Duval i Construc-
ciones Alcaraz– ha obtingut
bons resultats a les últimes cur-
ses en què ha participat. Per
equips, va quedar primer a
l’Escalada del Castell de Blanes,
segon a Tamarita (Osca) i el
Trofeu Pallaresos de Tarragona
i va acabar en tercer lloc al Gran
Premi d’Olot. En individual,
Aleix Fàbregas va ser el primer
sot-23 i sot-21 a Blanes, Pep
Murlà va ser tercer a Tarragona,
Cristian Ruiz va guanyar en sot-
21 a Sant Joan Despí, Ibon Zu-
gasti va acabar el segon a la Volta
al Montsià i primer al Trofeu
Pallaresos, mentre que Marc
Vilanova va ser el millor sot-21
al Trofeu Baix Penedès. SA

Comerciant, si
et vols anunciar

a La Veu
truca’ns i

t’informarem

625 601 107
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viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

>> JOCS ESCOLARSLa Lliga Escolar aposta perla continuïtat de les activitats
L’activitat esportiva extra-
escolar als centres de
Montcada és a punt de co-
mençar. La Lliga Escolar
–organitzada per l’Institut
Municipal d’Esports i
Lleure (IME), el Consell
de l’Esport Escolar de
Montcada (CDEM) i les
AMPA dels centres– ha
apostat enguany per la
continuïtat de les activitats
donada la bona accep-
tació de la temporada an-
terior. El president del
CDEM, Agustín Fuertes,
ha explicat que “els en-
trenaments comença-
ran a partir del 2 d’octu-
bre i es preveu que la
primera jornada sigui el
dia 21”.
Places cobertes. El
multiesport –adreçat a
nens de 6 i 7 anys– i la
psicomotricitat –per a
nens en educació infantil–
han tornat enguany a tenir

núria sánchez
redacció

SILVIA DÍAZ

L’Escola de Futbol de
Montcada presentarà tots
els equips de l’entitat el
pròxim 12 d’octubre al
camp de Can Sant Joan a
les 10.30h. Aquesta tem-
porada el club compta
amb 18 equips: 15 són de
futbol 11 i 7 –incloent-hi
el sènior femení– i 3 de
de futbol sala. Entre tots
els conjunts, l’entitat té més
de 250 jugadors.
Quatre equips de l’ EF

Montcada comencen el 30
de setembre les seves res-
pectives competicions. Es
tracta del Benjamí A,
l’Aleví A, l’Infantil A i el
Juvenil A, que militen a
Primera Divisió.
Per la seva banda, els tres
equips de futbol sala en-
cara no han tancat les plan-
tilles. Segons ha informat
el coordinador d’aquesta
secció, José Luis Carrasco,
“encara estem a la espe-
ra de més nens per re-
forçar els equips”.

una excel·lent acollida. De
fet,  els organitzadors han
avançat que, un any més,
s’hi han inscrit tots els col-
legis de Montcada. Però,
d’altra banda, encara hi ha
centres que estan pendents
de confirmar la seva parti-

cipació a la resta de mo-
dalitats. L’IES Montserrat
Miró, a Montcada Nova,
tornarà a fer equip de
korfbal, un esport que co-
mença a arrelar al munici-
pi gràcies a la iniciativa del
centre de secundària.

>> MONTCADA AQUA

 Èxit d’inscripcionsper a la natació
El complex Montcada
Aqua ha fet un balanç
molt positiu del nombre
d’inscrits als cursos de na-
tació per a la temporada
2006-2007, encara que la
xifra definitiva no es farà
pública fins a mitjan octu-
bre. La major part dels cur-
sos compten amb un nom-

bre elevat d’inscrits. En el
moment de tancar aquesta
edició només hi havia pla-
ces disponibles  als cursos
per a adults. La previsió és
que les classes comencin la
primera setmana d’octu-
bre. Pel que fa a la resta
d’activitats aquàtiques, no
hi ha cap canvi. NS

>> FUTBOL. EF MontcadaEl club presentaràels equips el dia 12

>>El Juvenil A es va enfrontar el 23 de setembre al Sabadell

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

>> IME

>> ATLETISME

La JAM ja disposade la nova seu
El president de la Joventut
Atlètica de Montcada
(JAM), Juan Abián, va
rebre de  mans de l’alcalde,
Cèsar Arrizabalaga (PSC),
les claus del nou equipa-
ment construït a la zona
d’atletisme del Pla d’en
Coll, que s’ha convertit en
la seu de l’entitat. L’acte es
va fer a l’Ajuntament el 22
de setembre amb la pre-
sència del regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC),  i
el vicepresident del club,
Antonio Ortega.

>>El nou equipament de la JAM al Pla d’en Coll

L’IME oferta un talleranual de country
L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha
inclòs aquesta temporada
una novetat en l’oferta de
propostes anuals. Degut a
la demanda de partici-
pants, l’IME organitza un
curs de country d’octubre
a juny, una iniciativa que
fins ara només es realitzava
dins el programa d’activi-
tats d’estiu. Les classes es
faran dimarts i dijous de
20 a 21h al Gimnàs Muni-

cipal, ubicat a la Zona
Esportiva Centre.
Balls de saló. Una tem-
porada més els dilluns i
dimarts de 22.15 a 23.45h
el Gimnàs serà l’escenari
dels cursos de balls de saló
per a adults. Les persones
interessades a inscriure’s en
les dues propostes es po-
den adreçar a les oficines
de l’IME (Tarragona, 32).
NS

l’apunt
El CDEM busca àrbitres
per dirigir els partits de
la Lliga Escolar. Els
interessats poden entre-
gar el seu currículum a
les oficines de l’IME
(Tarragona, 32).

núria sánchez
redacció

“El nou local ens per-
met fer un salt qualita-
tiu important perquè
disposem d’una oficina
i un magatzem al ma-
teix lloc on entrenem”,
ha dit el president, qui
també ha destacat que
l’entitat aprofitarà el nou
equipament per pro-
moure l’atletisme a la ciu-
tat, un esport minoritari.
La instal·lació ha costat
prop de 60.000 euros i
l’ha construïda l’empresa
José García Excavaciones,
la mateixa que va fer les
pistes de petanca.

núria sánchez
redacció

>> BÀSQUET. CB MontcadaL’entitat mostraràels conjunts el dia 8
núria sánchez
redacció

El CB Montcada pre-
sentarà tots els seus equips
davant l’afició el proper
diumenge 8 d’octubre a les
16.30h al pavelló munici-
pal Miquel Poblet. L’acte es
farà abans de l’enfronta-
ment entre el Valentine
masculí de Lliga EBA i el
Cosehisa Monzón d’Osca,
corresponent a la tercera
jornada la competició.
Competicions. Els
quatre equips del club que

participen en el Campio-
nat de Catalunya ja han
començat les seves res-
pectives lligues. El Júnior
A és quart després de  gua-
nyar per 65-73 a la pista
del SESE. A l’última jor-
nada el Júnior B es va im-
posar al Grup Barna per 88-
92 i s’ha col·locat al vuitè
lloc. Pel que fa al cadet A,
va vèncer en el tercer partit
de lliga a la pista del Maristes
per 83-93 i ja va quart. Fi-
nalment, el Cadet B és pe-
núltim en perdre a Mataró
per 61-60.

SANTI ROMERO

>> El CB Montcada ha iniciat les lligues amb moltes il·lusions

PILAR ABIÁN

SILVIA DÍAZ
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actualitatdels clubs STE GROUP MONTCADA. FUTBOL SALA> Presentació dels equips

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

El planter lluitarà permantenir les categories
L’entitat compta enguany amb set equips i un centenar de jugadors

L’STE Group Montcada
va presentar tots els
equips davant la seva afició
al pavelló Miquel Poblet el
passat 23 de setembre,
abans del partit entre el
conjunt de Primera A i
l’Hospitalet. Aquesta tem-
porada el planter del club

PREBENJAMÍ >

Formació i aprenentatge. Per a l’entrenador, John Serrano, el més important
és que els més petits es diverteixin i aprenguin.
BENJAMÍ B >

Molt treball i diversió. El més important, segons l’entrenador Javier Arenas,
és “aconseguir un bon bloc i quedar entre els quatre primers classificats”.
INFANTIL >

Fer grup. L‘entrenador, Carlos Rodriíuez, ha afirmat que el seu màxim legat és
transmetre  els valors de companyonia i respecte pel contrari i aprendre dia a dia.
JUVENIL > Nacional

Classificar-se el millor possible. Aquest juvenil de primer any vol que-
dar a la zona mitjana de la classificació. El tècnic és Francisco Burgueño.

CADET > Preferent Catalana

Demostració de qualitats. L’objectiu principal d’aquest equip es demos-
trar la seva vàlua i quedar el millor possible. L’entrenador és Rafael Hernández.

ALEVÍ > Primera Divisió

Fugir de complicacions. L’entrenador de l’aleví, Francisco Salázar, ha
explicat que l’objectiu és mantenir la categoria.

BENJAMÍ A >

Fomentar l’esportivitat. Segons l’entrenador, José Cervero, l’objectiu d’aquest
any és “aprendre a jugar en equip i respectar el contrari”.

compta amb un centenar
de jugadors, repartits en-
tre set equips.  “L’objec-
tiu principal és mantenir
les categories de tots
els conjunts i fer que els
nens aprenguin i es
diverteixin”, ha indicat el
coordinador dels equips
inferiors, Ramon Farré,
que arriba aquest any a

                              FOTOS: SANTI ROMERO

núria sánchez
redacció

l’entitat montcadenca amb
l’encàrrec de mantenir la
mateixa estructura de la
temporada anterior. L’ac-
te de presentació va
aplegar força públic i va
comptar amb la presència
de l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga, i el
regidor d’Esports, Juan
Parra, tots dos del PSC.
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dels clubs CH SALLE MONTCADA. HANDBOL > Presentació dels equips

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

INFANTIL MASCULÍ A >

Revulsiu a la banqueta. El nou entrenador, Josep Quirós ha declarat;
“L’equip espera afiançar-se i continuar aprenent després d’un any d’expe-
rimentació”.
INFANTIL FEMENÍ > Consell Escolar Vallès Oriental

La confirmació de la temporada. Les més petites del club esperen
obtenir resultats favorables i continuar aprenent, segons l’entrenador, Joan Martínez.

INFANTIL MASCULÍ B >

Any de canvis i novetats. L’equip està format per nens provinents del
Sagrat Cor i La Salle. “Han d’aprendre disciplina”, ha dit el tècnic, Marc Navarro.

JUVENIL > Lliga Catalana

Temporada de transició. Per a molts d’aquests jugadors serà l’últim any
de juvenils i han d’obtenir l’experiència necessària per fer el salt a sèniors.

actualitat
La Salle centra els esforçosen el futur de l’entitat
Els socis, pares i seguidors
del Club Handbol La Salle
Montcada van celebrar el
24 de Setembre l’inici de
temporda amb la presen-
tació de tots els equips de
l’entitat, que enguany té 4
conjunts al planter i 3 sè-

                              FOTOS: SANTI ROMERO

núria sánchez
pla d’en coll

El club té més jugadores i ha unificat els dos juvenils masculins
niors. Pel que fa a les prin-
cipals novetats, cal desta-
car l’augment d’efectius a
l’infantil femení, que
compta amb tres noves
jugadores de camp i una
portera que prové del
Barça. D’altra banda, els
dos conjunts juvenils de la
campanya anterior s’han

unificat en un de sol que
jugarà a la Lliga Catalana.
Durant l’acte, al qual van
assistir les autoritats, el pre-
sident de La Salle, Josep
Maresma, va va lloar el
planter. “El capital del
nostre club és el plan-
ter. Esperem que s’as-
soleixin els objectius”.

L’ESCOLA >

El futur. L’escola Sagrat Cor inicia els nens que després passen a formar part del
planter de La Salle Montcada. A la foto, el conjunt aleví.

les classificacions
BÀSQUET

CB MONTCADA
Júnior. Ct. Catalunya. Prèvia.
Grup 4. Jornades 2 i 3
CB Montcada A-Andorra 76-94
SESE- Montcada A       65-73
Equip Partits Pt.1 MGR SESE 3 6
2 CN Sabadell 3 4
3 River Andorra 2 4
4 CB Montcada A 3 4
Junior. Campionat Catalunya
Grup B.  Grup 2. Jornades 1 i 2
Grup Barna-CB Mont B   88-92Descansa: CB Montcada B
Equip Partits  Pt.1 Juventut B  2  4
2 Santa Coloma B    2        4
3 Tarragona B  2  4
8 CB Montcada B  1  2
Cadet. Campionat Catalunya
Preferent. Fase Previa.
Grup 2. Jornades 2 i 3
CB i UM-CB Mont A      71 -46
Ademar A- Montcada A  83-93
Equip Partits Pt.1 CB i UM A 3 6
2 CB Valls 3 6
3 Granollers A 3 5
4 CB Montcada A 3 5
Cadet. Campionat Catalunya
Grup B. Grup 2 Jornades 1 i 2
CB Mont B-Juventut 45-110

Matarò-CB Montcada B 61 -60
Equip Partits Pt.1 Juv. Badalona 2 4
2 E. Pia Sabadell   2          4
3 Unió Girona 2 4
13 CB Montcada      2         2
CB ELVIRA CUYAS
Sots-21. Camp.Terriorial Grup
B .Grup 3. Jorn. 1
St. Antoni-Elvira Cuyas    34-41
Equip Partits  Pt.1 Sant Just B 1 2
2 Basquet la Salut   1        2
3 Teia Tèxtil           1          2
4 Elvira Cuyàs 1 2
Junior. Camp. Territorial Grup
B.  Grup 3. Jornades 1 i 2
Canet- Elvira Cuyas       53-47
Elvira Cuyas-Cabrera     88- 59
Equip Partits Pt.1 Canet 2 4
2 Cabrera 2 3
3 Elvira Cuyas 2 3
4. Parets A 2 3

Pj. partits jugats
Pt. punts
a. ajornat


