
de Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixac

L’Ajuntament acollirà una oficina per resoldre dubtes o reclamacions. Pàgina 3

LAURA GRAU

Amb la revisió del cadastre
els pisos es revaloritzaran
triplicant el seu valor actual

Aposta per l’atenció domiciliària

La primera pedra
de la biblioteca
es posa el dia 7

P. 20

>>  L’edifici ocuparà aquest solar

ÁNGELA LUCAS
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>>  Els estudiants fan
campanya per la
mobilitat sostenible P. 11

>> La nau de reciclatge
recupera més de 280 tones
de roba en 2 anys  P.5

L’Ajuntament disposarà de més diners per a programes socials P.9

>> La vacuna de la grip
s’injectarà al CAP fins al
19 d’octubre. P.10

>> Montcada Ràdio
potencia la informació,
la  música i l’oci P.13

>> La Comissaria dels
Mossos d’Esquadra estarà
enllestida al 2006  P.4

L’Àrea Social de l’Ajuntament rebrà al llarg de l’any 472.181 euros de subvencions de la Diputació
de Barcelona i de la Generalitat per subvencionar programes d’àmbit municipal. Els ajuts s’han
incrementat en més d’un 33% respecte el 2004 i revertiran especialment en tres àmbits: el Servei
d’Atenció Domiciliària a la gent gran, l’Oficina d’Atenció a la Dona i el Pla Local de Joventut.

>> El CD Montcada
suma una victòria i una
derrota a la lliga  P.25

El que haurà de ser un dels
equipaments més emblemàtics
de la ciutat, el complex lúdico-
cultural del Pla d’en Coll, co-
mença a ser una realitat. Ja s’han
iniciat les obres de construcció
de la biblioteca i el nou auditori,
que es preveu que finalitzin a
principi del 2007. El 7 d’octubre
és previst que es faci l’acte de
col·locació de la primera pedra
d’un complex que té un pres-
supost de 8,2 milions d’euros,
finançats per la Generalitat, la
Diputació i l’Ajuntament.

LAURA GRAU

LAURA GRAU

ARXIU

>>  Monogràfic especial
Alumnes de P3.P. 14 i 15
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>> GUARDÓ

silvia díaz
redacció

Montcada Aqua
rep un premi
per la gestió

pública indirecta

El complex  sòcioesportiu
Montcada Aqua ha rebut el
Premi Catalunya a la Gestió Pú-
blica Indirecta amb afany de lu-
cre, que atorga l’Associació Ca-
talana de Gestors Esportius de
Catalunya (ACGEP). El jurat de
la cinquena edició dels Premis
Catalunya a la Gestió en l’Esport
ha valorat l’experiència i el
model de gestió de la instal·lació
montcadenca, destacant-ne la
innovació. El jurat està format
per representants de les princi-
pals institucions catalanes, com
la Generalitat, la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament barce-
loní, la Federació de Municipis i
Províncies o l’Associació Cata-
lana de Dirigents de l’Esport,
entre d’altres.

Reconeixement. L’acte de
lliurament dels Premis Catalunya
tindrà lloc a Barcelona el 6
d’octubre, en el marc del Sopar
de Gala del novè Congrés In-
ternacional de Gestió Esportiva
organitzat per SEAE i
l’ACGEP. L’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), i el president
de l’Institut Municipal d’Esports
i Lleure (IME) i regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC), re-
colliran el guardó en nom de
l’Ajuntament. Parra ha mani-
festat que “és una satisfacció
que un jurat prestigiós hagi
reconegut Montcada Aqua.
Des del municipi hem fet un
gran esforç per tenir una ins-
tal·lació de prestigi”. El
Consistori va adjudicar la gestió
de l’equipament Montcada
Aqua a l’empresa Geafe des que
es va posar en funcionament el
complex sòcioesportiu, al gener
del 2004.

FUTBOL SALA. GRUP B DIVISIÓ DE PLATA

EL Montcada compleix a casa
però perd al camp del Farners

El CD Montcada ha sumat 3
punts en les dues primeres jor-
nades del Grup Primer de Pre-
ferent. El conjunt local, dirigit
per Toni Carrillo, va debutar a
la competició el 18 de setembre
amb una victòria al camp muni-
cipal de la Font Freda contra el
Canovelles per 1-0, amb gol de
penal de Xavi Alonso al minut
88. El matx va ser molt dur
davant d’un rival contundent
que no va deixar jugar a l’equip
local per les bandes i al mig
camp. El tècnic es va mostrar
satisfet pel resultat. “Sempre és
important començar amb
victòria–va indicar– però el
triomf ha estat car perquè
hem perdut dos homes
claus”, fent referència a Sergio,
amb un cop a l’esquena, i Rafa,
amb trencament del canell.

Segon partit. El Montcada
va perdre el 24 de setembre al
camp del Farners per 2-1, en un
mal partit del conjunt montca-
denc. Per a aquest matx, l’equip
no va poder comptar amb cap
dels dos centrals –Rafa i Prades–
per lesió, un contratemps que va
provocar una reestructuració de
la plantilla. Malgrat les baixes,
l’entrenador va destacar la man-
ca de concentració i motivació
com el principal motiu de la der-
rota. “Estic empipat perquè
no m’esperava perdre
d’aquesta manera, som supe-
riors al rival i durant la set-
mana es treballa bé”, va mani-
festar Carrillo, qui confia ple-
nament en les possibilitats del
seu equip. El Montcada jugarà
el 2 d’octubre a casa contra el
Vilassar de Dalt i el dia 9 visitarà
el camp del Tossa.

sílvia alquézar
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

El tècnic ha hagut de reestructurar l’equip pel contratemps de la lesió dels dos centrals, Rafa i Prades

 >> El defensa Raúl Romero lluita per una pilota al primer partit de lliga a casa contra el Canovelles

El Sant Joan es col·loca líder del Grup Novè de Segona
El Sant Joan Atlètic ha començat la nova temporada amb bon peu, ja que ha guanyat els dos partits que
s’han disputat fins ara al Grup Novè de Segona Regional. En el seu debut, el 18 de setembre al camp
de l’Almeriense, l’equip dirigit per Rafa González es va imposar per 0-1, amb un gol de Marc Montcada.
D’altra banda, a la jornada següent, el Sant Joan va guanyar de forma contundent per 4-1 davant del
Sant Celoni B, amb gols de Marc, Ivan, Sinobas i Ramon. El tècnic s’ha mostrat satisfet pels resultats i
l’evolució de l’equip. “Al primer partit no vam jugar gaire bé, però en el segon vam sortir molt
motivats”, va explicar González, qui confia que els dos triomfs donin moral als jugadors cara a les
pròximes jornades de lliga. SA

LLUÍS MALDONADO
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El Grundig Mobile ha posat fi
a la seva mala ratxa en l’inici de
la lliga 05-06 del Grup B de la
Divisió de Plata. L’equip local
va obtenir el 24 de setembre la
primera victòria en la compe-
tició a la pista de l’Arqué Manre-
sa per 3-5, en un partit vibrant
on el Montcada va saber re-
muntar en dues ocasions la
igualtat en el marcador. El
triomf a la capital del Bages,
molt treballat, dóna certa tran-
quil·litat a la plantilla després de
perdre en la jornada anterior al
pavelló Miquel Poblet contra el
Corbera per 4-5, en un matx on
el Grundig va oferir una mala
imatge sobretot a la primera
part, que va acabar amb el
resultat d’1-4.

Moltes baixes. El conjunt
que entrena Marcello Magalhaes
està patint nombroses lesions en
aquest principi de temporada.
Per a l’últim matx, el tècnic no
va poder comptar amb Silami,
Jordi López i Rafa Bufill amb
problemes físics, el brasiler Bru-
no –que ja té el trànsfer però
encara no pot jugar per proble-
mes burocràtics– i Gerard
Esteller, que va complir un matx

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

El Grundig Mobile guanya a
Manresa el primer partit de lliga

FOTOS: RAFA JIMÉNEZ

 >> Una jugada del partit entre el Grundig Mobile i el Corbera, el primer matx a casa del conjunt montcadenc

sílvia alquézar
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> L’equip Montcada Cultura amb la copa de campions de la fase local

L’equip Montcada Cultura juga-
rà la fase final de la Copa Mo-
viStar de les Cultures, que tindrà
lloc a Las Rozas (Madrid) els
dies 26 i 27 de novembre. El
conjunt montcadenc, entrenat
per Javi Vázquez, es va procla-
mar campió de la fase local de
Barcelona, que es va disputar els
dies 17 i 18 de setembre al pa-
velló Miquel Poblet. Per arribar
fins a l’última ronda, Montcada
Cultura es va imposar a Los
Monstruos (Colòmbia) per 11-
2 als vuitens de final, a San Julián
City (Espanya) per 7-1 en quarts,
a l’Atlètico Perú per 3-6 en semi-
finals i al Tabajara (Brasil) per
2-4 a la final. D’altra banda, l’altre
conjunt montcadenc –Al Sa-
lam– va vèncer en vuitens el
Rumania per 2-12, però en
quarts va caure derrotat davant
de l’Atlètico Perú per 3-9. Els
jugadors de Montcada Cultura
s’han mostrat molt il·lusionats
amb la possibilitat de guanyar
el títol a Madrid.  >> Al Salam va portar molts seguidors

La Policia Local venç la
Nacional en un amistós

>> FUTBOL SALA. Partit de germanor

Els agents de la Policia Local i
Nacional de Montcada i Reixac
van disputar un partit amistós
el 13 de setembre al pavelló
Miquel Poblet amb motiu de la
finalització del període de pràc-
tiques dels policies nacionals ads-
crits a la comissaria montcaden-
ca. El resultat va ser de 5-3 fa-
vorable al cos de l’Ajuntament,
amb cinc gols del mateix juga-
dor, l’agent Jaume, amb expe-
riència en el món del futbol sala.
D’altra banda, el porter de
l’equip de la Policia Nacional,

sílvia alquézar
redacció

 >> Els agents policials van disputar un partit al pavelló Miquel Poblet

que juga a un equip de Divisió
de Plata, va fer una gran actua-
ció evitant que la diferència fos
més àmplia. Els responsables
dels cossos policials coincidei-
xen a destacar que actes com
aquests fomenten la com-
panyonia i les bones relacions
entre els agents. “Ha estat una
experiència molt positiva en-
tre els dos cossos de segu-
retat que hi ha a la ciutat”,
ha comentat el cap de la Policia
Local, Antonio Franco. Els
agents en pràctiques ja s’han
incorporat a les diverses des-
tinacions atorgades.

de sanció a causa de la targeta
blava directa que va veure al
partit contra el Corbera. A més,
encara no estan al cent per cent
Cupim i Jeff, que surten d’una
lesió. Malgrat això, Magalhaes
considera que aquests contra-
temps no són excusa per no su-
mar victòries. “No podem per-
dre com el matx del Corbe-

ra, hi ha dies que no es juga
bé però s’ha de tenir una ac-
titud de guanyadors”, ha dit
l’entrenador, qui ha recordat que
el Grundig Mobile és un conjunt
fet per estar a dalt en la clas-
sificació. L’equip montcadenc es
troba al vuitè lloc amb 4 punts,
mentre que el líder del Grup B,
el Barça, encara es manté im-

batut amb 9. El Montcada juga-
rà l’1 d’octubre al pavelló Mi-
quel Poblet contra el València,
un rival que es troba a la part
alta de la classificació amb 5
punts. El partit serà transmès en
directe per Montcada Ràdio. El
dia 10 el Grundig visitarà la pis-
ta del Pinseque de Saragossa,
amb 5 punts.

POLICIA LOCAL

L’equip Montcada Cultura
arriba a la fase final de Madrid

>> FUTBOL SALA. Copa MoviStar de les Cultures

COPA MOVISTAR

>> ENTREVISTA AL CAPITÀ

rafa jiménez
pla d’en coll

Jeff: “Tenim una
bona plantilla
i segur que

estarem a dalt”

-Com et trobes després
d’una llarga lesió?
Estic tenint bones sensa-
cions. Encara faig uns entre-
naments especials, però
aviat estaré al mateix nivell
que els companys.
-Sempre has rebut el suport
de l’afició.
A Montcada estic com a casa.
Estic molt agraït a l’afició i al
president, que em va renovar
en un moment delicat de la
meva carrera.
-L’inici de lliga no ha estat bo.
No hem començat bé, hem
tingut lesions d’homes claus
com Cupim i Silami. L’equip
és fort, tenim una bona planti-
lla i segur que estarem a dalt.
-Aquí no val una altra cosa que
l’ascens a Divisió d’Honor.
La paciència ha de ser bàsica
en el projecte. Però sabem
que no ens podem permetre
el luxe de perdre més punts.

 >> El capità Jeff
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>> BÀSQUET MASCULÍ. Lliga EBA

El Valentine continua sense
conèixer la victòria al Grup C

lluís maldonado
pla d’en coll

El Valentine no va poder sumar
la primera victòria de la tempo-
rada a la lliga, després de caure
derrotat en un final de partit
emocionant contra l’Andorra
per 82-83. Una pobra actuació
tant en defensa com en atac a la
primera meitat va condemnar
l’equip que entrena César Saura,
que va marxar al descans amb
un abrumant resultat de 28-48.
Tot i que a la represa el Valentine
va sortir més concentrat, no va
ser suficient per sumar la victòria
contra l’Andorra, un equip que
debuta a la categoria. “Hem ju-
gat al mínim i no hem valorat
un rival que, tot i ser nou a
EBA, té un equip equilibrat”,
lamentava Saura.

Calendari complicat. El tèc-
nic està convençut que l’equip
sabrà redreçar la situació tot i el
calendari difícil que afronten els
montcadencs que, després de la
primera derrota a Olesa, es des-
placen a la pista del Muro. “Sa-
bem que podem fer bé les co-
ses –afegeix– perquè dels sis
partits jugats fins ara, només
hem perdut els dos de la lliga”.

>> BÀSQUET FEMENÍ. Primera Catalana

El Montcada debuta
amb una derrota

El Valentine femení va perdre
el 25 de setembre el primer par-
tit de lliga de Primera Catalana
contra el Banyoles per 53-65. El
Montcada va mostrar moltes
mancances, sobretot la falta de
jugadores –només són 9 en
plantilla– i una bona preparació.
El club va tenir molts pro-
blemes a l’hora de confeccionar
el nou equip, després de la mar-
xa de nombroses jugadores his-
tòriques de l’entitat i el canvi
d’entrenador fins i tot abans de
començar la pretemporada.
“Ens falta ritme i intensitat,
tenim un joc poc fluïd i hem
perdut moltes pilotes”, va in-

sílvia alquézar
redacció

LLUÍS MALDONADO

 >> La plantilla de La Salle Montcada del sènior A masculí

La Salle, a punt per
començar la competició

La Salle Montcada jugarà el pri-
mer partit de la lliga de Primera
Catalana el pròxim 9 d’octubre
a la pista de la Canonja. El de-
but oficial al pavelló Miquel
Poblet serà el dia 16 contra el
Palautordera. L’objectiu inicial
és mantenir la categoria, tot i que
el president de l’entitat, Josep
Maresma, no descarta poder fer
un millor paper: “Tenim una
bona plantilla i podem aspi-

>> HANDBOL. Primera Catalana

dicar el tècnic, Gregorio Fajardo,
qui espera que l’equip millori en
les properes setmanes per acon-
seguir l’objectiu de la tempora-
da: mantenir la categoria. Un
dels problemes amb què es
troba l’equip és la joventut de
les dues bases: Cristina té 17 anys
i Georgina, 18. “Són molt jo-
ves i els manca experiència.
Han d’entrar en la dinàmica
d’un conjunt sènior, això se-
rà fomanetal per a la con-
solidació del joc d’equip”, ha
manifestat Fajardo. El Valentine
visitarà l’1 d’octubre la pista del
Sant Celoni, mentre que el dia 8
tornarà a jugar a la pista muni-
cipal coberta contra el Premià
de Mar.

rar a quedar entre els tres
primers i entrar en la fase
d’ascens”. La Salle va presen-
tar tots els equips de l’entitat el
passat 25 de setembre al pavelló
Miquel Poblet. Pel que fa al
sènior A femení, l’equip que
dirigeix Josep Quirós comen-
çarà la lliga de Primera Catalana
el pròxim 16 d’octubre amb la
intenció de seguir mantenint la
categoria. SA

la lliga catalana

El Valentine masculí va guanyar
el Prat per 94-85 en el partit
d’anada de la semifinal de la
lliga Catalana EBA, disputat al
pavelló Miquel Poblet el 22 de
setembre. En el moment de tan-
car aquesta edició, el dia 29,
s’havia de jugar a les 21.30h el
partit de tornada a la pista del

Baix Llobregat. Qui guanyi l’elimi-
natòria, jugarà la final el 9 d’oc-
tubre abans de la final catalana
d’ACB. El partit es disputarà a les
19.30h al Pavelló Olímpic de
Badalona. A la foto, el base Lluís
Curto controla una pilota en el
partit d’anada disputat al pavelló
Miquel Poblet. SA

 >> El base Lluís Curto és un dels nous fitxatges de la temporada

SILVIA DÍAZ

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> El femení espera assolir experiència aquesta temporada
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més en 2 minuts CB MONTCADA B. BÀSQUET> 1a Catalana

GRUNDIG B. FUTBOL SALA> Primera B

El sènior B empata a 3 al primer matx
El Grundig B va empatar a 3 gols contra el Metacom
en el primer partit de Primera Nacional B, disputat al
pavelló Miquel Poblet el 24 de setembre. L’equip local
està format per joves jugadors. SA

SÒNIA HERNÀNDEZ
SILVIA DÍAZ

LLUÍS MALDONADO

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> Primera

Mal inici de temporada
El sènior B del CB Montcada ha debutat amb mal peu
a Primera Catalana, amb dues derrotes a les dues
primeres jornades de competició. El 18 de setembre
va perdre a la pista del Centelles per 81-71 i el dia 25
va caure derrotat al pavelló Miquel Poblet contra
l’Esfèric Terrassa per 74-79. SA

Primera victòria a la nova categoria
L’Associació Esportiva de Can Cuiàs ha debutat a Pri-
mera, la nova categoria assolida la temporada anterior,
amb una victòria davant del Castellar per 7-4. L’equip
està molt il·lusionat amb el nou projecte. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials

SÒNIA HERNÀNDEZ

Amb un sènior masculí menys
El CB Elvira Cuyàs té enguany tres conjunts sèniors: un
masculí –al Grup Cinquè de Territorial– i dos femenins:
l’equip A al Grup Quart de Tercera Catalana i el B al
Grup Primer del Campionat de Catalunya B. Els tres
van començar la lliga el passat 24 de setembre, amb
sorts desiguals. El conjunt masculí es va imposar per
10 punts de diferència (44-54) a la pista del BIM, mentre
que el femení A –la plantilla, a la foto de dalt–va perdre
a casa contra el Torelló per 35-42. El sènior B  va vèncer
el Ribes B per 55-51. A baix, una jugada del partit del
sènior B femení. SA

SÒNIA HERNÀNDEZ

LA SALLE B. HANDBOL> 2a Catalana

L’equip s’estrena a la categoria el dia 2
L’equip sènior B masculí de La Salle Montcada debutarà
a la categoria de Segona Catalana el pròxim 2 d’octubre
a casa contra el Cardedeu. “L’objectiu d’aquesta tem-
porada és la permanència”, ha indicat el president
del club, Josep Maresma, qui confia que els joves
jugadors del segon conjunt puguin fer un bon paper a
Segona. SA

Debut amb una derrota abultada
El CEB Can Sant Joan no ha començat amb bon peu
la lliga del Grup Primer del Campionat de Catalunya B
femení. El conjunt local, que es troba al mateix grup
que l’Elvira B femení, va perdre per un contundent 38-
74 al primer partit de la competició. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Territorial

SÒNIA HERNÀNDEZ

UE SANTA MARIA

FUTBOL> Tercera

Tot a punt per
començar
La UE Santa Maria ja ho
té tot a punt per començar
la lliga al Grup Dissetè de
Tercera Regional. El pri-
mer partit de la compe-
tició serà el 2 d’octubre al
camp del Juventud Craks
Gràcia. El Santa Maria ju-
garà a la Ferreria el dia 9
amb el Buenaventura. SA

EF MONTCADA

FUTBOL FEMENÍ

La presentació es
farà el dia 12
L’equip femení de l’antiga
EF Can Sant Joan Blau-
grana ha passat a formar
part de la recenment crea-
da Escola Futbol Mont-
cada, que presentarà tots
els seus equips el pròxim
12 d’octubre al camp
municipal de la Font
Freda. SA

LLUÍS MALDONADO

les classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 1 i 2
Grundig-Corbera 4-5
Manresa-Grundig 3-5
Equip Pj. Pt.
1 Barça 2 9
2 Sta. Coloma 2 7
3 P. Sintal 2 7
8 Grundig 2 4

Primera B. Grup 1
Jornada 1
Grundig B-Metacom3-3
Equip Pj. Pt.
1 Montmeló 1 3
2 Mataró 1 3
3 Pineda 1 3
8 Montcada 1 1

Primera Terr. Grup 2
Jornada 1
C. Cuiàs-Castellar 7-4
Equip Pj. Pt.
1 Vallalta 1 3
2 Mataró 1 3
3 Can Raimi 1 3
4 Can Cuiàs 1 3

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornades 1 i 2
Olesa-Valentine 65-63
Valentine-Andorra 82-83
Equip Pj. Pt.
1 Sant Josep 2 4
2 Granollers 2 4
3 Prat 2 4
12 Valentine 2 2

1a Catalana. Grup 1
Jornades 1 i 2
Centelles-Mont.B 81-71
Mont. B-S.Terrassa74-79
Equip Pj. Pt.
1 Terrassa 2 4

2 CN Terrassa 2 4
3 Cardedeu 2 4
15 Montc. B 2 2

Ct. Territorial. Grup 5
Jornada 1
BIM-Elvira A 44-54
Equip Pj. Pt.
1 St. Just 1 2
2 Imma 1 2
3 Horta 1 2
4 Elvira A 1 2

1a Catalana Fem. Grup 2
Jornada 1
Valent.-Banyoles 53-65
Equip Pj. Pt.
1 Lluïsos 1 2
2 St. Adrià 1 2
3 Premià 1 2
6 Valentine 1 1

3a Catalana Fem. Grup 4
Jornada 1
Elvira A-Torelló B 35-42
Equip Pj. Pt.
1 Martorell 1 2
2 St. Celoni 1 2
3 St. Jordi 1 2
8 Elvira A 1 1

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornada 1
Elv. B-Ribes B 55-51
Can St Joan-CIC 38-74
Equip Pj. Pt.
1 Castellar 1 2
2 CIC 1 2
3 Calella 1 2
7 Elvira B 1 1
13 C.St. Joan 1 1

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 1 i 2
Mont.-Canovelles 1-0
Farners-Mont. 2-1
Equip Pj. Pt.

1 Tossa 2 6
2 Roses 2 6
3 Vilassar 2 6
10 Montcada 2 3

2a Regional. Grup 9
Jornades 1 i 2
Almerien.-St. Joan 0-1
St. Joan-St. Celoni 4-1
Equip Pj. Pt.
1 Sant Joan 2 6
2 Vilamamor 2 6
3 Cardedeu 2 6
4 Lloreda 2 4

ATLETISME

Cursa de la Mercè
(10 quilòmetres)
58 Josep Gil 36’34’ ’
458 E. Rdez. 42’41’ ’
486 J. Muñoz 42’56’ ’
673 A. Ortiz 44’06’ ’
677X. Maldona. 44’07’ ’
716 J. Flores 43’58’ ’
1162 E. Sánchez 47’09’’
1465 E. Maya 49’27’’

Mitja Marató Ruta Vino
Somontano (Basbastro)
(21 quilòmetres)
3 C. Cera 1h12’47’’
35 I. Teruel 1h26’55’’
53 J. Gil 1h30’43’’
63 J. Abián 1h32’11’’
64 J. Muñoz 1h32’17’’
69 A. Fraile 1h32’51’’
82 E. Rdez. 1h34’41’’
96 A. Ortiz 1h36’09’’
121A.Maldona. 1h40’37’’
147 E. Teruel 1h43’39’’
151 B. Casado 1h44’14’’
205E. Maya 1h52’40’’

Pj. partits jugats

Pt. punts

a. ajornat
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Can Piqué organitza el millor
Campionat estatal de la història

>> TIR AMB ARC. Torneig estatal de recorregut de bosc 3D

SÍLVIA ALQUÉZAR

sílvia alquézar
vallençana

La dissetena edició del Cam-
pionat d’Espanya de tir amb arc
3D va ser tot un èxit. El torneig,
organitzat pel Club Can Piqué,
ha batut rècords: d’una banda,
hi ha hagut més participants que
mai –188 arquers– i de l’altra,
ha comptat per primera vegada
amb 100 dianes d’animals a
tamany natural, fet que ha per-
mès marcar quatre circuits. A
nivell de resultats, Catalunya ha
demostrat la seva hegemonia,
amb l’obtenció del títol per
equips i la consecució de 16
medalles, de les quals 4 van ser
aconseguides per arquers de
Can Piqué. En la modalitat d’arc
clàssic, Vicenta López va pujar
al més alt del podi femení i Ra-
mon Ferrer va ser tercer en mas-
culí; en arc recorbat, Salvador
Pérez va guanyar la medalla de
plata i, en arc lliure, Enric Sal-
danya es va adjudicar el bronze.

Valoracions. El Campionat
va finalitzar amb la competició
per autonomies, que va desper-
tar força expectació. En acabar,
va tenir lloc el lliurament de pre-
mis, al qual van assistir les auto-
ritats municipals. El president del
Club de Tir amb Arc Can Pi-
qué, Toni Roca, s’ha mostrat
molt satisfet perquè “hem fet
el millor campionat estatal
de la història, hem posat
molta il·lusió i esforç”. Per la
seva banda, el regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC), ha
elogiat l’esforç del club mont-
cadenc “pel gran treball que
ha fet i per la promoció que
porta a terme d’aquest esport
a la ciutat”.

Els arquers montcadencs van guanyar una medalla d’or, una de plata i dues de bronze

 >> Un dels arquers de la selecció catalana durant la competició per autonomies

 >> Els arquers medallistes amb les autoritats municipals

Carles Cera arriba
el tercer de la general

>> ATLETISME. Mitja Marató Ruta Vi Somontano

El corredor Carles Cera, de la
Joventut Atlètica de Montcada,
va obtenir una excel·lent classifi-
cació a la Mitja Marató Ruta Vi
Somontano, disputada el passat
24 de setembre a Barbastre (Os-
ca). El montcadenc va arribar
tercer de la classificació absolu-
ta, amb un temps d’1 hora, 12
minuts i 47 segons per fer els
21 quilòmetres de recorregut.
L’atleta de Can Cuiàs s’ha
mostrat molt satifet del resultat
perquè és la seva primera cursa
com a sènior i també és la pri-
mera vegada que participa en

sílvia alquézar
redacció

SUSANA ÁLVAREZ

>> MUNTANYA

El CEAV fa un
curs sobre

espeleologia
El Centre Espeleològic Alpí
Vallesà (CEAV) ha iniciat un curs
sobre entrenament esportiu
d’espeleologia, que combina les
classes teòriques amb les
pràctiques. Les sessions, que es
van alternant, van començar el
16 de setembre i acabaran el 15
d’octubre amb una sortida a la
Grallera Gran del Corralot, al
municipi lleidatà d’Àger. Durant
el curs s’imparteixen diversos
continguts com una introducció
a l’espeleologia, tècniques de
progressió vertical, geologia,
cartografia, topografia i pre-
venció d’accidents, entre d’altres.
L’objectiu de la iniciativa és fer
una primera aproximació a
l’espeleologia. Les classes teò-
riques es fan al local del CEAV,
a Can Sant Joan. SA

>> PETANCA. Melè

Torneig per a
aficionats a

Can Sant Joan
L’Associació Amics i Amigues
de Montcada –una entitat que
agrupa persones separades i
vídues principalment– organit-
za els dies 1 i 2 d’octubre una
melè de petanca per a aficionats
a les pistes ubicades a la plaça
de la Pedra de Can Sant Joan.
Aquesta és la tercera vegada que
s’organitza el torneig, que es
disputarà a partir de les 16.30h
pel sistema de triplets. Hi haurà
premi per als primers classificats.
Amics i Amigues de Montcada
té previst organitzar pròxima-
ment un curs de ball de saló, a
més d’excursions i festes al lo-
cal del Molí. SA

>> CICLISME. M. Nova

La marxa en
bici arriba a la
25ena edició

L’Associació de Veïns de Mont-
cada Nova-Pla d’en Coll orga-
nitza el 2 d’octubre la vinticin-
quena edició de la marxa en bici,
que començarà a les 11h del parc
Salvador Allende. El recorregut
serà el mateix que altres anys,
passant per pràcticament tots els
barris de la ciutat. Els interes-
sats a participar han d’estar  mit-
ja hora abans al lloc de la sor-
tida. L’organització espera que
la participació sigui elevada.
“Esperem que faci bon temps
i vinguin molts ciclistes perquè
és una marxa apta per a tot-
hom”, ha dit Manel Betrán, pre-
sident de l’entitat veïnal. SA

La JAM participa a la cursa de la Mercè
La Joventut Atlètica Montcada  (JAM) va inaugurar la nova tempo-
rada el passat 18 de setembre amb la participació a la cursa de la
Mercè 2005, on el millor classificat local va ser Josep Gil, que va
arribar el 58 de 3.937 arribats. L’atleta va recórrer els 10 quilòmetres
en un temps de 36 minuts i 34 segons. També van córrer E. Rodríguez
(420), Á. Fraile (460), J. Muñoz (486), A. Ortiz (673), X. Maldonado
(677), J. Flores (716), E. Sánchez (1.162) i E. Maya (1.465). SA

una distància tan llarga. Una
àmplia representació de la JAM
es va desplaçar fins a terres ara-
goneses. Altres resultats destacats
són el 35è lloc d’Ildefonso Te-
ruel, amb una marca d’1 hora,
26 minuts i 55 segons, i la 53ena
posició de Josep Gil, amb un
registre d’1 hora, 30 minuts i 43
segons. La Mitja Marató de
Basbastre és un clàssic en el
calendari de la JAM, que tot just
ha començat la nova tempora-
da. Els corredors montcadencs
preparen ara altres curses de
caràcter popular i també s’en-
trenen per a la temporada d’hi-
vern, marcada pels crossos.

els resultats
ARC LLIURE HOME
Jugador Equip Pt.
1 Alberto Díaz Madrid 1307
2 N. Laccassagne Madrid 1306
3 Enric Saldanya Can Piqué 1298
5 Xavier de la Fuente Can Piqué 1279
12 Joaquín Fernández Can Piqué 1202
17 José A. Riquelme Can Piqué 1083
22 Luis M. Miranda Can Piqué 808
ARC LLIURE DONA
1 Manuela Martínez Catalunya 1086
2 Isabel Torrellas Catalunya 1070
3 María A. Martínez Catalunya 1066
ARC MECÀNIC HOME
1 Joan Lope Catalunya 1141
2 Juan José Pérez Madrid 1071
3 Angel Monedero Madrid 1017
5 Isidoro Grajera Can Piqué 897
8 Antonio Martos Can Piqué 369
ARC CLÀSSIC HOME
1 Marc Prat Catalunya 923
2 Josep Xuriach Catalunya 815
3 Ramon Ferrer Can Piqué 763
7 Juan M. Lechuga Can Piqué 725
10 Luis Antolín Can Piqué 691
ARC CLÀSSIC DONA
1 Vicenta López Can Piqué 323
ARC RECORBAT HOME
1 Jordi Lorenz Catalunya 971
2 Salvador Pérez Can Piqué 862
3 Raúl López Andalusia 860
4 Pedro A. Martín Can Piqué 859
5 Manel Saldanya Can Piqué 848
6 Juan R. Ferrer Can Piqué 833
9 Javier Fernández Can Piqué 780
10 Javier Berrocoso Can Piqué 762
18 Esteve Pérez Can Piqué 707
21 Francisco Barranco Can Piqué 685
23 Jesús del Río Can Piqué 666
25 Horacio Docampo Can Piqué 647
32 Francesco Corradín Can Piqué 614
42 Roi Gardón Can Piqué 510
ARC RECORBAT DONA
1 Olga Torres Galícia 671
2 Inmaculada Jiménez Andalusia 634
3 Nieves Pérez Madrid 583
4 Tomi Martínez Can Piqué 578
ARC RECTE HOME
1 José Luis Iriarte Navarra 900
2 Àngel Jiménez Catalunya 859
3 José Luis Sánchez Catalunya 836
7 Fèlix Pérez Can Piqué -
8 Ariel Arrastia Catalunya 729
9 Josep Sánchez Catalunya 705
ARC RECTE DONA
1 Encarnación Garrido Navarra 766
2 Gloria Sangenis Catalunya 684
3 Vanesa Alamós Catalunya 547

ÀNGELA LUCAS
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actualitatdels clubs
LA SALLE MONTCADA. HANDBOL> Presentació dels equips

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

JUVENIL A MASCULÍ> JUVENIL B MASCULÍ>

L’equip que ha de nodrir el sènior
L’objectiu del tècnic, José Antonio Gómez, és que
aquests joves puguin abastir al primer equip. Per això,
segons l’entrenador, “és necessari que continuem
insistint en una bona formació”.

INFANTIL MASCULÍ>

Un canvi molt important
Els jugadors provenen de la lliga escolar i, segons els seus
tècnics, Joan Espona i Jordi Pano, “ara és el moment que
corregeixin a fons la seva tècnica”. Els components

podran jugar indistintament a l’equip A o B.

Una temporada més complicada
Els nois de Tesi Escobosa s’enfronten per primer cop a
la categoria juvenil. L’objectiu de l’entrenador és que
continuïn formant-se, amb l’avantatge que, per a alguns
partits, podrà comptar amb jugadors del juvenil A.

>> LLIGA ESCOLAR

Acaba el termini
d’inscripcions

Els entrenaments dels Jocs
Escolars es posen en mar-
xa el 3 d’octubre. En el
moment de tancar aques-
ta edició, els centres esco-
lars estaven finalitzant el
procés d’inscripció.
La coordinadora de l’es-
port escolar, Susana Mo-
reno, ha avançat que “de
nou, tots els col·legis
tindran psicomotricitat
i multiesport”. Pel que fa
a secundària, Moreno ha
explicat que a l’IES Mont-
serrat Miró “hi ha cator-
ze joves de categoria in-
fantil per formar un

 >> Els entrenaments es posen en marxa el 3 d'octubre

ARXIU/SILVIA DÍAZ

La Salle incorpora
més noies al planter

El CH La Salle Montcada
ha format un equip feme-
ní a les categories inferiors.
El conjunt infantil femení
competirà per primer cop
aquesta temporada. El
coordinador dels equips
de noies, Eugenio Díaz,
ha explicat que “volem
arribar a aconseguir una
quinzena de noies. En-
cara tenim temps d’in-
corporar més jugado-
res”.
Segons Díaz, l’objectiu
d’aquest equip és formar
jugadores per abastir els
dos sèniors femenins. El
conjunt femení, juntament
amb els vuit equips del
club restants, es va presen-
tar oficialment el 25 de
setembre al pavelló Miquel
Poblet, en el marc d’una
jornada esportiva en la
qual es van disputar par-
tits amistosos entre els
conjunts de La Salle.
A l’acte, el president de
l’entitat, Josep Maresma,
es va adreçar a tots els

INFANTIL FEMENÍ>
FOTOS: SILVIA DÍAZ

La novetat de la temporada
El nou conjunt de La Salle està sota la direcció d’Esther
González. Les joves jugaran la lliga escolar del Vallès
Oriental i, segons González, “són la base per als

equips sèniors femenins”.

equip de futbol sala i
també en sortirà un de
juvenil. A més, hi ha
molts joves interessats
en fer korfbal i potser
arriben a sortir quatre
equips”. En aquest insti-
tut també s’ha creat un
conjunt de voleibol.
Els organitzadors de la lli-
ga, el Consell de l’Esport
Escolar de Montcada
(CDEM) i l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure
(IME) tenen previst co-
mençar la competició la
darrera setmana d’octu-
bre. SD

silvia díaz
pla d’en coll

equips. Maresma va desit-
jar que l’equip juvenil man-
tingui els bons resultats de
les darreres temporades.
El president de La Salle,
dirigint-se als equips infan-
tils, els va dir que “ara no-
més us heu de preocu-
par de gaudir, que no us
importin els resultats”.
L’alcalde, César Arrizaba-
laga, (PSC), va assistir a
l’acte i va desitjar sort als
equips, a la vegada que va
fer menció de la llarga tra-
jectòria de l’entitat. A la
presentació també va ser-
hi present el regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC).
Per la seva banda, la coor-
dinadora dels equips mas-
culins del planter, Esther
González, ha explicat que
la majoria dels infantils
provenen de l’escola La
Salle i que l’objectiu que
s’ha plantejat amb aquesta
categoria és donar una
bona formació. Sobre els
juvenils, la intenció és po-
der classificar-los de nou
per als Campionats de Ca-
talunya.

>> COMPETICIÓ FEDERADA

Gairebé tots els equips de base
comencen la lliga l’1 d’octubre

La presentació de l’EF Montcada tindrà lloc el 12 d’octubre al camp de la Font Freda

Els quatre equips de Pri-
mera Divisió de l’Escola
de Futbol Montcada i
alguns de segona inicien la
competició el cap de set-
mana de l’1 i 2 d’octubre.
L’aleví jugarà al grup 1 i
s’enfrontarà a rivals d’alt
nivell com la Damm. Al
grup 5 milita el cadet, que
s’haurà de veure les cares
amb el Mercantil, el Can
Rull o el Jabac, entre
d’altres. El conjunt infan-
til, al grup 10, s’enfronta-
rà al Montornès i al Sant
Celoni, mentre que el ju-
venil, al grup 3, jugarà
davant equips com el
Granollers o el Sants. Els
equips de Segona de
futbol començaran la tem-
porada a final d’octubre.
La presentació oficial del
club tindrà lloc el 12
d’octubre, a les 10.30h, en

silvia díaz
redacció

un acte al camp de la Font
Freda.

Futbol sala. Els equips
de Segona Divisió havien
d’iniciar la lliga el 25 de
setembre, però l’allau
d’inscripcions ha provocat
que la Federació Catalana
de Futbol l’ajorni fins al 9
d’octubre. A la categoria
cadet, al grup 3, es viurà
un derbi local, entre el
Grundig Mobile A i el
cadet de l’EF Montcada.
També milita a Segona
l’equip infantil de l’EF
Montcada, a un grup –el
3– on s’enfrontarà al Sant
Martí o al Club Natació
Caldes. Els equips federats
de Primera Divisió –cadet
A, infantil i juvenil– també
començaran la temporada
el 9 d’octubre.

Bàsquet. Els equips de
bàsquet de Promoció co-

mencen la lliga federada l’1
d’octubre. El CB Mont-
cada compta, com a
equips masculins, amb un
premini, dos minis, un
preinfantil i un infantil, a
més d’un preinfantil fe-
mení. La presentació ofi-
cial dels equips  està pre-
vista per al 16 d’octubre
al pavelló Miquel Poblet,

a la mitja part del partit del
Valentine Montcada. El
CB Elvira Cuyàs presenta
un equip mini i un cadet
masculí i un preinfantil i un
cadet femení. El CEB Can
Sant Joan ha format un
equip infantil i un cadet
masculí. El CB La Salle té
un cadet masculí i un ca-
det femení.

 >> Promoció de bàsquet comença l'1 d'octubre

ARXIU/SILVIA DÍAZ
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INFANTIL >

A Primera, en un grup complicat
Un equip jove, amb la majoria de jugadors de primer any,
s’haurà d’enfrontar a altres conjunts més veterans. Tot i
això, el seu objectiu és ambiciós: guanyar la lliga.
L’entrenador és Leo Morgado.

BENJAMÍ A >

Un dels possibles líders
L’equip benjamí A està format per nens que fa ja alguns
anys que juguen plegats i aquest serà el seu primer any
com a conjunt federat. Els entrenadors són Francisco
Salazar i Diego Márquez.

Expectant pels resultats
Els joves que configuren el cadet B han jugat a futbol
sala a la lliga escolar o a d’altres clubs. L’objectiu d’a-
quest any és que els joves rebin una bona base.
L’entrenador és Rafael Hernández.

actualitatdels clubs
GRUNDIG MOBILE. FUTBOL SALA > Presentació dels equips

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

ALEVÍ >

ESCOLA >

El futur del club
Infants de tres a sis anys formen l’equip més petit del
Grundig Mobile. El seu entrenador, John Serrano, vol
que els seus jugadors “aprenguin a jugar i que
gaudeixin del joc”. L’equip disputarà la lliga escolar.

Un únic equip més competitiu
Els alevins s’han agrupat en un únic equip aquesta tem-
porada amb la majoria de jugadors de segon any. Es
tracta d’infants que porten junts molts anys. Els
entrenadors són Manolo Guerrero i Pepe Cervero.

CADET B >

BENJAMÍ B >

Provar una nova experiència
Els jugadors d’aquest equip provenen de la lliga escolar
i alguns l’any passat feien bàsquet. L’entrenador, Javier
Arenas, destaca les ganes d’aprendre del seu equip, que
aquesta temporada disputarà la lliga del CDEM.

CADET A>

Fugir de les complicacions
Francisco Burgueño i Ricardo Torquemada estan al
capdavant d’un equip de segon any que la darrera tem-
porada va quedar tercer classificat però amb problemes
per mantenir aquesta posició.

les classificacions

BÀSQUET

CB MONTCADA

Cadet masculí A. CC no sènior.
Preferent G2. Fase Prèvia. Jor-
nades 1 i 2
CB Montcada-R. Ploms 75-60
Tarragona-CB Montcada 77-59
Equip Partits Pt.
1 La Salle Girona 2 4
2 Albert Disseny 2 4
3 CB Montcada 2 3
4 Tarragona 2 3

Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Fase Prèvia. Jorn.1 i 2
CB Mont.-U. Gironina
51-98
St Josep-CB Montcada  75-69
Equip Partits Pt.
1 Cornellà 2 4
2 Badalona 2 4
3 Sant Cugat 2 4
11 CB Montcada 2 2

Júnior masculí A. CC no sènior.
Preferent. Grup 3. Fase Prèvia.
Jornades 1 i 2
CB Montcada-S. Familia 81-86
Cornellà-CB Montcada 80-52
Equip Partits Pt.
1 Collblanc 2 4
2 Cornellà 2 4
3 Sagrada Família 2 4
7 CB Montcada 2 2

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Fase Prèvia. Jorn. 1 i 2
CB Montcada-Collblanc 75-72
Ceset-CB Montcada 100-68
Equip Partits Pt.
1 Ceset 2 4
2 CB Sant Josep 2 4
3 Mataró 2 4
9 CB Montcada 2 3

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Preferent. Grup 2. Jornades 1 i 2
G. Barna-CB Montcada 83-73
CB Montcada-Sferic 73-56
Equip Partits Pt.
1 Cassanenc 2 4
2 Mazda-Roser 2 4
3 Sant Pere 2 4
5 CB Montcada 2 3

CB ELVIRA CUYAS

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornades 1 i 2
Elvira Cuyas-Arenys 71-77
Casp-Elvira Cuyas a.
Equip Partits Pt.
1 Sant Adrià 2 4
2 Sant Pere 2 4
3 Sant Celoni 2 3
14 Elvira Cuyas 1 1

Sots 21 Masculí. Territorial
BCN. Nivell B. G1. Jornada 1

Elvira Cuyas d.
Equip Partits Pt.
1 Les Franqueses 1 2
2 AE Teià 1 2
3 Joan XXIII 1 2
13 Elvira Cuyas 0 0

CEB CANT SANT JOAN

Sots 21 masculí.  Territorial
BCN. Nivell A1. Grup 1.
Jornades 1 i 2
Mataró-Can St Joan 63-67
Can St Joan-Guinardó
43-54
Equip Partits Pt.
1 Pineda de Mar 2 4
2 Mazda-Roser 2 4
3 Arenys Bàsquet 2 4
4 Can Sant Joan 2 3

LA SALLE MONTCADA

Junior femení. CC no sènior.
Preferent. Grup 3. Jornades 1 i 2
La Salle-Almeda 45-74
Serv. Panella-La Salle
61-27
Equip Partits Pt.
1 Serveis Panella 2 4
2 Sant Cugat 2 4
3 Toyota Almeda 2 4
8 La Salle 2 2

JUVENIL >

Cap al Campionat de Catalunya
L’equip està format pels jugadors que l’any passat eren
cadets de primer any, que van quedar tercers de lliga i
van guanyar la Copa Federació. L’entrenador, Francisco
José Sarabia, pretén mantenir aquesta bona ratxa.

Un centenar de jugadors formen
el planter del Grundig Mobile

El club aposta per la formació i la competició es reserva als jugadors més veterans

Els equips del futbol sala
Grundig Mobile es van
presentar davant l’afició el
17 de setembre, al pave-
lló Miquel Poblet, amb un
acte previ al primer partit
de lliga que jugava a casa
el conjunt de Divisió de
Plata. A la presentació hi

silvia díaz
pla d’en coll

van assistir l’alcalde de
Montcada, César Arriza-
balaga (PSC), el regidor
d’Esports, Juan Parra
(PSC), a més de la junta
directiva de l’entitat.
La temporada es presen-
ta una mica més difícil que
l’anterior, almenys així ho
veu el coordinador de la
base des d’escola fins a in-

fantils, Paco Ventura.
“Cada vegada hi ha més
igualtat entre els equips,
hem de treballar fort al
planter per poder man-
tenir les categories”, ha
explicat el coordinador.
Un any més, una de les
apostes més clares del
planter és l’equip juvenil,
que per tercer any con-

secutiu militarà a la Lliga
Nacional (grup 6), aquest
any amb un equip més
jove.
En total, el planter del
Grundig Mobile està for-
mat aquesta temporada
per un centenar de juga-
dors, quaranta dels quals
formen les categories
d’escola i benjamins.

FOTOS: SÍLVIA DÍAZ
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El somni fet realitat. Begoña Iglesias, de 27 anys i llicen-
ciada en fisioteràpia, és portera d’handbol des dels 11 anys i en
fa quatre que juga a l’elit d’aquest esport. Les últimes tres tem-
porades ha estat al Lleida, però el seu debut a Divisió d’Honor el
va aconseguir el 2001 amb el club de la seva vida, el BM Montcada,
que –com ella mateixa diu– tristement va desaparèixer a causa
de problemes econòmics als pocs mesos d’haver pujat. Entre els
seus èxits esportius, recorda d’una manera molt especial els
ascensos a Primera Nacional i a la categoria reina, a més de
l’obtenció d’una Copa Catalana i una Copa Pirineus. També el
2001 va rebre el guardó de millor portera d’handbol de
Catalunya, un trofeu que va recollir de mans del seu ídol, el
porter suec Tomas Svensson. Aquesta temporada comença una
nova experiència a 3.000 quilòmetres de Montcada. Begoña ha
fitxat pel Perdoma de Tenerife, un equip de Primera Nacional
amb l’objectiu de pujar a Divisió d’Honor. Enguany, la portera
local ha tornat a la selecció catalana.

“Hauria jugat gratis a l’equip
local de Divisió d’Honor”

No visc de

l’handbol perquè

els conjunts

femenins tenen

pocs recursos

El CH Salle i

el BM Montcada

s’haurien d’haver

fusionat abans de

la desaparició

del club femení

�

portera d’handbol

SÍLVIA ALQUÉZAR

� Per què ets portera d’hand-
bol?
Perquè m’agrada, però m’hi vaig
ficar una mica per casualitat. El
meu germà jugava a La Salle, es
va crear un equip femení i m’hi
va apuntar. Com que era porter,
la meva primera entrenadora,
Marta Bacardit, em va convèn-
cer perquè jo també jugués sota
els pals.
� Quins van ser els teus pri-
mers equips?
Vaig jugar fins als 14 anys a
l’equip de l’escola
Altior i després vaig
estar al BM Mont-
cada fins que va de-
saparèixer.
� Va ser un xoc
per a tothom.
Sí, fins i tot vaig
plantejar-me deixar
l’handbol. El som-
ni d’arribar a l’elit
amb l’equip del po-
ble es va esvair en
un tres i no res.
Amb l’esforç que
ens havia costat!
�La majoria de
plantilla va de-
nunciar el presi-
dent per impaga-
ment del sou. Tu
no ho vas fer.
Per amistat amb la
seva família.
� Hauries jugat gratis?
Sí, perquè el que volia era jugar
a Divisió d’Honor amb l’equip
de la meva ciutat. Entenc que hi
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havia altres jugadores que ha-
vien vingut de lluny i que havien
de cobrar.
� Es van signar contractes
astronòmics?
Sí, hi havia fitxes elevadíssimes
de 1.800 euros al mes. Era una
situació insostenible que va aca-
bar petant.
� Què tal per Lleida?
Bé, però sempre hem patit més
del compte. Vam salvar la cate-
goria a l’últim partit.
� Vius de l’handbol?

No! Sóc jugadora
d’handbol femení,
un esport que té
pocs recursos i
molts problemes
per trobar espòn-
sors. Les jugadores
estatals cobrem
molt poc, les es-
trangeres una mica
més, però els seus
sous encara estan
molt lluny dels ju-
gadors d’handbol
de la màxima ca-
tegoria.
� Quina discri-
minació! I de què
viviu?
De l’handbol no-
més, no. A Lleida
he cobrat 480 eu-
ros al mes i des-
prés em vaig bus-

car una feina de fisioterapeuta.
� Arribar fins a l’elit t’ha su-
posat molt sacrifici?
Sí, però com que ho he fet per-

què m’agrada... Quan comen-
çava a jugar a l’Altior sentia par-
lar de l’Osito, ara el Sagunt i, ves
per on, m’he enfrontat ja unes
quantes vegades.
� Com et definiries com a
portera?
Reconec que no tinc formes, no
sóc la típica portera d’handbol.
Paro per instint i per reflexos.
També m’agrada estudiar molt
les rivals i saber com llancen.
� Ara comences una nova
etapa a Tenerife. Amb quines
expectatives?
Trobar-me com a casa i acon-
seguir l’ascens a Divisió d’Ho-
nor. M’agradaria comptar amb
la confiança de l’entrenador,
això és bàsic per fer una bona
temporada i trobar-se còmode
a la pista.
� La Salle ha creat equips
femenins. Què et sembla?
Molt bé, perquè s’havien quedat
penjades moltes jugadores. Però
crec que La Salle i el BM Mont-
cada s’haurien d’haver unit
abans de la desfeta del club fe-
mení.
� Ara que has arribat a l’elit,
quins records tens de quan
jugaves a Montcada?
Molts, això no s’oblida mai.
Me’n recordo molt de la meva
primera entrenadora i de la
rivalitat que hi havia entre els
equips de les diferents escoles.
De petites vam fer moltes
trapelleries, m’ho passava molt
bé i vaig fer moltes amigues.
� T’agradaria tornar a jugar

a Montcada?
Sí, però assolir les categories de
Primera Nacional o Divisió
d’Honor em sembla un somni
difícil de ser realitat després de

l’experiència anterior.
� Sort a Tenerife.
Gràcies, estic contenta perquè
ens ha tocat el grup català i així
faré molts viatges a casa.




