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Fins al 15 d’octubre la població de risc es pot vacunar sense concertar cita. Pàgina 3

LLUÍS MALDONADO

>>  Adimir aplega 200
persones en la festa de
les associacions de
discapacitats del Vallès
P.14

>>  El percentatge
d’ocupació de les zones
blaves se situa en una
mitjana del 43%  P. 10

El CAP preveu vacunar
més de 4.000 persones
en la campanya de la grip

>>  El Ple aprova l’inici
d’actuacions per modifi-
car el PGM al Bosc d’en
Vilaró P. 6

L’acumulació de cartrons comercials, un problema a resoldre . P. 4

Aposta municipal per implementar
els contenidors soterrats a la ciutat

El 7 d’octubre

comencen les

matriculacions a

Montcada Aqua

Pàgina 30

LLUÍS MALDONADO

LAURA GRAU

>> L’escultor Marzo Mart
exposa a l’Auditori fins
al 12 d’octubre P. 22

SÒNIA HERNANDEZ

monogràfic
>> Pàgines especials
dedicades als alumnes
de P3  P. 16-18

>> La nau de reciclatge,
oberta al públic  P. 4
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La temporada dels cursets de
natació per a escoles i particu-
lars s’inicia el 20 d’octubre a la
piscina del carrer Bonavista
amb total normalitat on ja s’ha
instal·lat el globus, a l’espera
que Montcada Aqua obri les
seves portes previsiblement a
mitjan desembre. A partir del
7 d’octubre els interessats a
abonar-se a la instal·lació po-
dran pagar ja la matrícula a les
instal·lacions del carrer Bona-
vista. Els que ho facin abans
del 28 de novembre tindran un
25% de descompte.

SÍLVIA DÍAZ

 >>Montcada Aqua
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[ DIVISIÓ DE PLATA DE FUTBOL SALA ]

Els montcadencs cauen a la pista de l’Ibarra basc amb una dolenta segona part

lluís maldonado
redacció

SÍLVIA OLIVA

El Vitelcom Montcada s’estrena
amb una victòria i una derrota

UN GRUP D’AFICIONATS CREA
LA PRIMERA PENYA ‘PINGÜINS’

Un dels grups veterans de
suport al Montcada de Futbol
Sala ha decidit constituir la
primera penya de l’equip mont-
cadenc. El nom del grup de
seguidors és Penya Pingüins,
en al·lusió al dos colors dels
equipatges d’aquesta tempo-
rada com a Vitelcom, el blanc
(primer) i el negre (segon). El
seu president, Manolo Guerre-
ro, ha explicat que feia temps
que s’havia parlat de crear la
penya però mai s’acabava tirant

la novetat

 >> Kel celebra un dels gols que va aconseguir contra el Canet en el debut a la lliga

El Vitelcom Montcada no va
poder endur-se la victòria a la
segona jornada de lliga a la pista
de l’Ibarra de San Sebastià el
passat 27 de setembre, tot i que
a la mitja part del partit guanyava
per 0 gols a 3, gràcies a l’encert
de Kel, Jefferson i Dani Mateo.
El Vitelcom, que va debutar el
passat 20 de setembre amb una
victòria treballada contra el
Canet per 7 gols a 5 al pavelló
Miquel Poblet, va perdre el seu
segon partit per 8 a 5.
El partit es va escapar en una
segona part desastrosa. Els
montcadencs van sortir confiats
i no van poder mantenir la ren-
da favorable de la primera part.
Els àrbitres van mostrar un to-
tal de nou targetes grogues i van
acabar desesabilitzant el joc fi-
nal dels montcadencs. Manel, que
va ser un jugador clau en la pri-
mera part, va ser expulsat amb
una targeta blava per protestar
des de la banqueta una falta co-
mesa. I el tècnic, Juan Garrido
va acabar rebent dues targetes
grogues que també li van
suposar l’expulsió del terreny de
joc. Les decisions arbitrals van
fer que el Vitelcom perdés a la
segona part la bona concen-
tració amb què havia començat
el partit. Tot i que els mont-
cadencs van intentar refer-se, la
reacció va arribar massa tard. Els
ibarresos van mantenir la seva
imbatibilitat a casa després de
mes d’un any i mig.
Garrido ha reconegut que
l’equip no va fer una bona
segona meitat, i espera que
l’equip “hagi après, a partir
d’ara, que no podem caure en
errors quan s’altera el joc”.

David Peña, del
CC Montcada,
queda segon
a l’Iron Bike

endavant. “Ja fa uns quants
anys que seguim l’equip i
notàvem que faltava crear
un penya que donés suport
a l’equip, com tenen la
majoria dels clubs”. El club
ha posat a disposició de la
penya un local per reunir-se.
I ara confia que la resta de
seguidors s’afegeixin a la ini-
ciativa per crear més caliu al
camp i poder organitzar les
sortides per animar l’equip
aquesta temporada. LM

CC MONTCADA

lluís maldonado
redacció

 >> David Peña té 23 anys

El corredor del Club Ciclista
Montcada Saunier Duval, Da-
vid Peña, ha ocupat la segona
posició de l’Iron Bike, una car-
rera de sis etapes més un pròleg
que es disputa cada any a la regió
del Piamonte, als Alps Marítims
italians, amb participació inter-
nacional. Aquesta és la segona
vegada consecutiva que Peña
repeteix el segon lloc de la ge-
neral de la prova. El jove corre-
dor de 23 anys es va adjudicar
la cinquena etapa, que li va
permetre pujar finalment al
podi. Les etapes de l’Iron Bike
tenen entre 80 i 90 quilòmetres
diaris, amb diversos trams cro-
nometrats, i un desnivell acumu-
lat d’uns 1.500 metres al dia, una
espècie de volta per etapes però
de muntanya.

Centrar-se en carretera.

Tot i l’èxit i l’afició del corredor
del CC Montcada-Saunier Duval
per la disciplina de muntanya,
Peña vol centrar-se en carretera.
Aquí és on espera progressar i
fixar el seu futur esportiu.“Per
ser el primer any, els resultats
són bons i em veig entre la
gent important de carrera”,
ha explicat a la revista M2M.

Herráiz deixa el
Vitelcom després
de quatre anys

David Herráiz, un dels ju-
gadors carismàtics de la plan-
tilla, ha optat per marxar del
club després de quatre tem-
porades a l’entitat. Segons el
jugador, “en els darrers me-
sos hi ha hagut alguns as-
pectes que esportivament
no m’han fet sentir còmo-
de i he preferit buscar una
sortida”. Herráiz marxa del
que considera un “gran club”,
i desitja que, “amb l’ajuda del
públic, sigui l’any definitiu
de l’anhelat ascens”. LM
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El Montcada només obté un
empat en els tres primers partits

El tècnic i la directiva confien que la reincorporació d’Alexis i Sergio aporti més profunditat a l’atac

lluís maldonado
redacció

El 5 d’octubre,
presentacions
del futbol base

El Club Deportivo Montcada i
l’Escola de Futbol Can Sant
Joan Blaugrana faran el dia 5
d’octubre les presentacions de
tots els equips de la base.
A partir de les 10h, el CD
Montcada presentarà als
aficionats al camp municipal de
Font Freda tots els equips des
de prebenjamins a juvenils i
també la secció de futbol sala
de l’entitat. Aquest any l’entitat
ha rebut nous jugadors a la base
que han permès fer dos equips
per categoria.
Per la seva banda, l’Escola de
Futbol Can Sant Joan Blaugrana
farà la presentació dels equips a
partir de les 12h al camp mu-
nicipal de Can Sant Joan. Més
d’un centenar de jugadors for-
men l ’entitat ,  que també
compta amb un equip femení.
Els conjunts de l’EF Can Sant
Joan ja han començat la tem-
porada.

>> Futbol. Regional Preferent

El Club Deportivo Montcada
va sumar el primer punt de la
temporada en la tercera jornada
de lliga. I va ser en un partit en
què va deixar escapar la victòria
en el temps afegit. L’empat a 1
al camp del Taradell el diumenge
28 va permetre obtenir el pri-
mer punt i el primer gol. En les
dues primeres jornades de lliga,
els homes de Miquel Olmo no
van poder fer cap gol als rivals
(l’Escala i Vilassar de Dalt).
Novament, el partit es va cen-
trar en una lluita al mig del camp,
sense gaire oportunitats en atac.
A la segona meitat, el Taradell
va sortir a endur-se la victòria,
arribant amb bones opor-
tunitats, i amb un Montcada
tancat al darrere. Dos pals i un
gol anul·lat presagiaven un final
negatiu, però l’equip es va saber
refer i a sis minuts del final,
l’extrem Virdis, que acabava

lluís maldonado
redacció

d’entrar al camp, va fer el 0 a 1
en un xut afortunat que va picar
els dos pals. El gol va precedir
els millors minuts de joc dels
montcadencs, però en temps
afegit, un xut del Taradell va re-
botar en un defensa i va establir
l’empat final.

Mala sort. Tant la directiva
com el tècnic creuen que l’equip
sortirà de la part baixa de la
classificació i que l’inici de lliga
ha estat qüestió de “mala sort”.
“Aquesta plantilla té molta
qualitat i ara hem recuperat
jugadors importants com
Sergio i Alexis” , afirma
l’entrenador, Miquel Olmo.
Des de la directiva s’espera que
els jugadors reaccionin i entrin
en una línia ascendent que situï
l’equip en la part alta de la
classificació. El Montcada rebrà
el dia 5 la visita del Farners i en
la cinquena jornada es desplaça-
rà al camp del Sabadell Nord.

El Sant Joan presenta nou patrocinadoramb victòria
El Sant Joan Atlètic va presentar-se oficialment davant la seva afició el passat 28 de setembre en un dia
molt especial per a l’entitat, tot i ser la tercera jornada de lliga. L’entitat es va fer la foto oficial i va
entregar un record commeratiu al responsable del nou patrocinador, Vitelcom, Eusebio Carrero. A
l’acte van assistir també el primer tinent d’acalde, Alfonso Romo, i el regidor d’Esports, Juan Parra.
En el capítol esportiu, el Sant Joan va endossar un contundent 5 a 1 al que fins llavors era líder del grup
9 de la 2a Regional, el Montmeló. El president del club, Eugenio Sánchez, va lloar “el gran coratge
i la gran motivació de la plantilla per endur-se la primera victòria” després del primer partit
suspès i l’empat contra el Caldes. L’entrenador, Miguel Argüelles, confia que el nou bloc aconsegueixi
“mantenir la categoria, sense haver de patir al final de la temporada”. LM

 >> La nova plantilla es va presentar davant la seva afició el dia 21 de setembre al camp municipal de Font Freda

LLUÍS MALDONADO

SÍLVIA DÍAZ
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La Salle retorna a
Primera Catalana

amb derrota

>> Handbol. Primera Catalana

L’equip cau en el debut per 18 a 26 contra el Calella

La Salle Montcada d’handbol
no ha entrat amb bon peu en el
retorn a Primera Catalana.
L’equip que entrena Jaume Puig
va deixar escapar els primers
dos punts a casa contra el Calella,
amb qui va acabar perdent el dia
27 de setembre per 18 a 26, al
pavelló Miquel Poblet.
La Salle va pagar un mal inici de
partit. En el minut 15 ja havia
encaixat un 2 a 8 i es mostrava
sense encert a l’atac, mentre que
el rival sortia contínuament al
contraatac i anava sumant gols.
Tot i que es va arribar al descans
amb el marcador de 8 a 11, a la

lluís maldonado
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represa el Calella va tornar a dis-
tanciar-se. Els montcadencs van
oferir la imatge dels primers
minuts, sense fluïdesa en el joc
d’atac, que els va portar a la de-
rrota final. El tècnic, Jaume Puig,
va treure importància a la pri-
mera derrota en l’inici de lliga,
però va admetre que “vam ju-
gar malament, sense encert
de cara a porteria, el que ens
va fer perdre confiança”. Per
al tècnic, la clau serà “matenir
la regularitat en una lliga que
serà molt llarga”.

Bones vibracions. L’equip
busca aquesta temporada
mantenir-se a Primera Catalana,

El Valentine Femení ofereix una
imatge sòlida i debuta amb triomf

>> Bàsquet Femení. Primera Catalana

Derrota
correctiva del
Valentine a
Cartagena

>> Bàsquet. EBA

que és la categoria “que ens
correspon”, diu el capità, Xavi
Soto, a qui una lesió al menisc
mantindrà apartat durant alguns
mesos dels terrenys de joc. El
capità, però, confia que la
filosofia posada en pràctica l’any
passat, “amb una consistència

en defensa que ens permeti
funcionar millor en atac” dóni
resultats. L’equip presenta
algunes cares noves, com el
retorn de Sergio Valero a la
porteria i la incorporació de dos
joves: el pivot Sergio Pasqual,
provinent  del juvenil del

Granollers i l’extrem Raúl
Gutiérrez, del Palautordeda de
Primera Catalana. L’única baixa
és la del veterà defensa Esteve
Domingo. La Salle haurà ara de
sumar els primers dos punts en
el proper desplaçament al camp
de La Roca, el 4 d’octubre.

 >> El nou sènior de Club Bàsquet Montcada aspira a l’ascens

 >> La nova plantilla que buscarà mantenir la categoria aconseguida la temporada passada

SÒNIA HERNÁNDEZ

CH LA SALLE MONTCADA

Després del debut amb victòria
contra el Llíria valencià per 79 a
71, el Valentine va encaixar una
derrota correctiva per 95 a 62
en el primer desplaçament dels
montcadencs a Cartagena, on
van mostrar una pobre imatge.
Els 33 punts de diferència ex-
pliquen la desigualatat entre els
dos equips a la pista.
El segon entrenador del
Valentine, César Saura, va expli-
car que l’equip va pagar el mal
inici de partit davant un rival
amb molta alçada que no van
poder aturar. El Valentine va
sortir des d’un bon comen-
çament molt descentrat al partit.
Al final del primer quart, els de
Ferran Anguera ja perdien per
20 punts. Al segon quart, els
montcadencs van intentar reac-
cionar a través de dos dels
homes importants, Jordi Pons i
Dani Pérez. El tercer període va
significar la davallada total de
l’equip i el quart, la passejada del
Cartagena a la pista.

lluís maldonado
redacció

lluís maldonado
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El Valentine Montcada femení
va vèncer i convèncer en l’es-
trena de l’equip aquesta tempo-
rada a la lliga a Primera Catala-
na. El conjunt va derrotar un
gran equip com és l’Olot per 73
a 62 el passat 27 de setembre al
la Pista Coberta.
El conjunt que entrena Reme
Jiménez va demostrar la seva
condició d’equip aspirant a
l’ascens a la Copa Catalunya,
l’antiga Primera Estatal. Jugado-
res no li falten. Una plantilla de
luxe amb 12 grans jugadores
que permeten una rotació en
pista que fa possible mantenir
durant els quaranta minuts un
gran nivell de joc, com es va
poder veure en el primer partit.

Joventut i experiència.

L’equip està format per una
combinació de jugadores joves
i d’altres amb gran experiència,
fruit de la unificació dels dos
sèniors. La intensitat en defensa
i la gran capacitat ofensiva,
sobretot des dels llençaments

exteriors, són les armes de joc
d’aquest nou Valentine femení.
L’objectiu més immediat de
l’equip és, segons la seva
entrenadora, “acoplar la plan-
tilla i assimilar els nous
sistemes”. Reme Jiménez espe-

ra que la joventut de les bases
aportin imaginació al joc i es
pugui treure el màxim de profit
de l’equip .
“La plantilla està molt com-
pensada, i això ens permet
afrontar els 40 minuts amb

garanties”, explica la capitana,
Cris Ximenis, qui afegeix que
“encara queden moltes coses
per millorar, però anem pel
bon camí i estem responent
al que ens demana l’entrena-
dora”, subratlla.

ORIOL VILA SANGENÍS
647.530.274
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les classificacions

FUTBOL SALA

Masculí. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 1 i 2

Montcada B-Lluïsos Gràcia 93-89
Roser-Montcada B 75-73

Equip Partits Punts
1 Caldes 2 4
2 Prat 2 4
3 Bosco Horta 2 3
5 Montcada B 2 3

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 1 i2

Vitelcom Montcada-Canet 7-5
A.Ibarra-Vitelcom Montcada 8-5

Equip Partits Punts
1 Andorra 2 6
2 Benicarló 2 6
3 FC Barcelona 2 6
8 Vitelcom Montcada 2 3

Masculí. 1a Catalana.
Jornada 1

La Salle-Calella 16-28

Equip Partits Punts
1 Cardedeu 1 2
2 Gavà 1 2
3 Calella 1 2
11 La Salle 1 0

HANDBOL

Sènior Femení. Segona Estatal
Jornada 1

Valentine-Olot 73-62

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 1 i 2

Valentine-Llíria 79-71
Cartagena-Valentine 95-62

Equip Partits Punts
1 Cartagena 2 4
2 Prat 2 4
3 Vic 2 4
2 Valentine 2 3

1 Aitor Martín

Benjamí Masculí

8 Óscar Espinosa
11 Francisco Castro
13 Antoni Alcázar
16 Basili Alcázar

Cadet Masculí

Júnior Masculí

1 Jordi Candela
3 José Gil

Sènior Masculí

1 Carlos Cera

2 Adrià Serrano

MILLA URBANA LA LLAGOSTA

Classificació dels montcadencs

ATLETISME

Segona Regional. Grup 9
Jornades 29 i 30

Sant Joan-Molletense suspès
Caldes de M.-Sant Joan 0-0
Sant Joan-Montmeló 5-1

Equip Partits Punts
1 La Llagosta 3 7
2 Barberà 3 7
3 Molletense 3 6
7 Sant Joan 2 4

FUTBOL

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 1, 2 i 3

L’Escala-Montcada 1-0
Montcada-L’Escala 0-1
Taradell-Montcada 1-1

Equip Partits Punts
1 Vic 3 9
2 Martorell 3 6
3 Taradell 3 5
17 Montcada 3 1

8è CAMPIONAT DE CATALUNYA
Recorregut en bosc 3D
Club de Tirc amb Arc Can Piqué

TIRC AMB ARC

Equip Partits Punts
1 Premià 1 2
2 Ceset 1 2
3 J.CTerrassa 1 2
5 Valentine 1 2

Classic Sènior masculí
1 Vicente Giménez
2 Juan Gabriel Morillas
3 Josep Coma Capa

Lliure Sènior femení
1 Martí Cobo
2 M. Ángela Martínez
3 Meri Fernández

Mecànic Sènior masculí
1 Joan Lope
2 Mario Retamozo
3 Fernando Macho
4 Isidoro Grajera
6 Joan Berni

Recorbat Júnior masculí
1 Marc Prat Terradellas
2 Guillem Casas
3 Jonàs del Río

Recorbat Sènior femení
1 Gloria Sangenis
2 Manuela López
3 Carmen Tomas
7 Tomi Martínez

Recorbat Sènior masculí
1 Jordi lorenz
2 Pedro Antonio Martín
3 Javier Fernández
6 Juan Ramón Ferrer
10 Francisco Corradin
11 Jesús Del Rio
12 Salvador Pérez Rovira
13 Francisco Barranco
18 Delfín López
22 José Carlos Gardon
24 Roi Gardon
25 Estaban Pérez Rovira
26 David Martínez

Lliure Sènior masculí
1 Xavier de la Fuente
2 Raúl Huedo
3 César Gómez
5 José Ángel Riquelme
6 Fernando A. Espinosa
9 Luis Miranda

Recte Sènior masculí
1 Julio Amat
2 Raúl Huedo
3 César Gómez
8 Félix Pérez
15 Josep Sánchez
25 Angel de la Llave

Montcada Aqua s’inaugurarà
abans d’acabar l’any

El 7 d’octubre s’obre el període de matriculacions a les oficines del carrer Bonavista

 >> Les obres per construir la piscina central, el jacuzzi i la zona termal estan pràcticament enllestides

lluís maldonado
pla d’en coll

El complex esportiu Montcada
Aqua obrirà les seves portes la
primera quinzena de desembre,
segons les previsions del govern
local, que inicialment havia fixat
l’octubre com a data de fina-
lització de l’obra. A partir del 7
d’octubre, els interessats a abo-
nar-se a la instal·lació podran
pagar ja la matrícula a les ins-
tal·lacions del carrer Bonavista.
Els que ho facin abans del 29
de novembre tindran un 25%
de descompte. Montcada Aqua
tindrà dues piscines, una gran i
una mitjana, a més d’un espai per
a la pràctica de natació per als
nadons. També hi haurà jacuzzi,
banys turcs, saunes, zona de
fitness i solàrium exterior.

Promocions. En el Ple de
mes de setembre l’Ajuntament
va aprovar l’adjudicació de la
gestió del servei a l’empresa
Geafe , “tot i que el funciona-
ment es farà sota les direc-
trius que marqui l’IME”, ha
subratllat el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC).  Les persones
que formalitzin la matrícula a
l’Aqua podran fer ús de les

ELS CURSETS DE NATACIÓ COMENCEN
A MITJAN D’OCTUBRE AMB EL GLOBUS

El gerent de l’Institut Munici-
pal d’Esports, Joan Celma, ha
avançat que la temporada dels
cursets de natació per a esco-
les i particulars s’inicia amb
total normalitat, de moment,
a la piscina del carrer Bo-
navista  on ja s’ha instal·lat  el
globus, a l’espera que
Montcada Aqua obri les seves
portes. El regidor d’Esports,

temporada de bany d’hivern

Juan Parra ha aclarit que “la
temporada començarà amb
normalitat, ja s’ha pactat
amb les escoles, amb la
gran perspectiva que abans
que acabi l’any estarà en
marxa la nova piscina; ales-
hores es faria el traspàs”.
La resta de serveis esportiu
que s’ofereix al carrer Bona-
vista es manté. LM

instal·lacions de la piscina de
Montcada Centre a un preu
mensual de 6 euros l’individual i
9,5 el familiar. A més tots els
abonats anuals del 2003 i els de
la temporada d’hivern 2002-
2003 de la piscina de Montcada
centre si formalitzen la inscripció
abans de l’1 de novembre tenen
matrícula gratuïta.
“Els abonats gaudiran de les
instal·lacions amb uns preus
mensuals aprovats a partir
dels 20 euros per persona i
que donaran dret al ple ús
d’una de les instal·lacions

capdavanteres de la comarca
i de Catalunya”, subratlla el
gerent de l’IME, Joan Celma.
De moment prop de 3.000 per-
sones ja s’han preinscrit per ser
usuaris de Montcada Aqua. Està
previst que en les properes
setmanes es fixi el dia de la
inauguració oficial. Els preus de
la instal·lació estaran per sota de
la mitjana de complexos similars.
Els nens i la gent gran tindran
descomptes, i es faran preus
especials per a famílies nom-
broses que estaran al voltant  dels
50 euros. (Vegeu anunci pàg.26)

LLUÍS MALDONADO
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El CC Montcada ja és filial del nou
equip professional Saunier Duval

en 2 minuts...

�

�Participació de la JAM a Osca
Set corredors de la Joventut Atlètica Montcada (JAM) van pren-
dre part en la XI Mitja Marató Ruta Vino Somontano, prop de
Barbastro, a Osca, el 27 de setembre. El millor classificat va ser
Jordi Candela que va entrar 12è a la general. José Muñoz va ser
el 44è de la general, i primer en categoria de veterans. Els altres
cinc corredors que van participar a la cursa van ser Emilio
Rodríguez, Antonio Ortega, Antonio Ortiz, José Gil i Enric Mayà
–a la foto inferior. D’altra banda, la JAM va fer un bon paper a
la Milla Urba-
na de la Lla-
gosta, a mitjan
setembre. En
sènior masculí
Jordi Candela
va ser primer i
José Gil, ter-
cer. En cate-
goria júnior
m a s c u l í ,
Carlos Cera, va quedar primer. En benjamí masculí, Aitor Martín
va ocupar la primera posició i Adrià Serrano, la segona. LM

Arriba la 23a Marxa en bici
L’Associació de Veïns (AV) de Montcada Nova organitza el
proper 5 d’octubre la tradicional Marxa popular en bicicleta,
que enguany arriba a la 23a edició. A les 11 hores està previs-
ta la sortida des del parc Salvador Allende, on començarà un
recorregut de passeig per tota la ciutat. La concentració de
participants tindrà lloc mitja hora abans. L’entitat ha dissenyat
un recorregut que, com l’any anterior, recorrerà tots els barris
del municipi. L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer
els barris i els seus carrers i alhora fomentar l’ús de la bici-
cleta, segons explica  el president de l’AV, Manel Betrán. LR

�24 hores de Montmeló
Montcada Motor Sport no ha pogut millorar la classificació
de l’any passat en les 24 hores de resistència automobilística
de Montmeló. L’equip format per  Quim Inglés, Lluís Mas i
Dani Codana van entrar en el lloc 44. Un problema de
neumàtics va obligar a baixar el ritme de carrera en les darreres
hores i això va fer que els montcadencs perdessin posicions.
Tot i no guanyar posicions respecte l’any passat, el director
de l’escuderia, Dani Codana, s’ha mostrat molt satisfet: “El
cotxe no va fallar, no vam tenir cap poblema mecànic
ni vam patir cap entrebanc en una cursa molt acciden-
tada”. De cara a l’any vinent, l’equip vol canviar l’actual Seat
Ibiza, per un de nou amb més potència.  LM

Rècord de participants en el 8è
campionat de tir amb arc 3D

El club clou la temporada participant a la Challenger Empordà del 3 al 5 d’octubre

>> Ciclisme

El Club Ciclista Montcada ha
pogut negociar que l’equip local
que ja esponsoritzava la firma
càntabra Saunier Duval a través
de la seva delegació a Catalunya
pugui formar part de l’estruc-
tura de base del bloc profes-
sional que ha decidit crear l’em-
presa juntament amb un altre
equip amateur de Cantàbria. El
president del CC Montcada,
Joan Navarra, creu que amb el
nou acord “potenciarem enca-
ra més el prestigi de l’entitat”
i el director tècnic, Josep Maria
Tàpies, està convençut que ara
“atraurem nous corredors jo-
ves que vegin a través del
club una motivació per poder
donar el salt a professional”.

Valoració positiva. Amb la
participació a la Challenger
Empordà del 3 al 5 d’octubre,
el CC Montcada donarà per fi-
nalitzada l’actual temporada.
“Estem molt contents, hem
aconseguit uns resultats
excel·lents, i això que hem de
recordar que partíem d’un
equip formar per corredors
descartats per altres clubs”,
valora Tàpies. Corredors com
Alberto Losada i David Peña
s’han consolidat en la categoria
de sub-23. El director tècnic as-
segura que s’han assolit els ob-
jectius de participar sobretot en
competicions nacionals. De cara
a la propera temporada, Tàpies
ha avançat que intentaran sortir
amb un equip molt potent, ja
com a filial d’un equip profes-

sional, amb els reforços de nous
corredors joves “per fer un
equip de futur que puguem
promocionar”. El CC Mont-
cada reemprendrà la tempora-
da al gener. Al desembre, però,
està previst que la plantilla faci
una estada de preparació a la
Cerdanya francesa.
Els directius de la firma Saunier
Duval van acordar el 25 de se-
tembre crear un ambiciós   pro-
jecte esportiu, competitiu amb els
gran equips del ciclisme espanyol
després de les possibles desapa-
ricions de conjunts històrics. Tot
i que encara no s’han concretat
els fitxatges per la propera tem-
porada, els directius han assegu-
rat que “ja existeixen converses
avançades per comptar amb
corredors de primera fila”.

El Club de Can Piqué, organitzador de la prova, aconsegueix vuit medalles

lluís maldonado
redacció

lluís maldonado
vallençana

El Club de Tir amb Arc Can
Piqué va obtenir vuit medalles
en el 8è campionat de recorregut
de bosc en tres dimensions
(3D), que es va celebrar a les
instal·lacions de Can Piqué el 28
de setembre. A més, la prova
va batre el rècord de participació
amb més de 130 inscrits, alguns
vinguts del centre de França i de
la Catalunya Nord.
En total el club montcadenc va
sumar dues medalles d’or, les de
Julio Amat en la modalitat de
recte i Xavier de la Fuente en
lliure; tres de plata amb M.Án-
gela Martínez en lliure, Manuela
López en recorbat femení i Pe-
dro Antonio Martín en masculí;
i les tres de bronze obtingudes
per Fernando Macho en
mecànic, el júnior Jonás del Rio
en recorbat i Javier Fernández,
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també en recorbat. El Club de
Can Piqué va pujar en pràcti-
cament tots els podis de la
competició en les diferents
modalitats.

Un club referent. El presi-
dent de l’entitat, Toni Roca, ha
destacat la gran participació re-

gistrada enguany en una prova
de gran qualitat. El bon
moment pel que travessa l’entitat,
després d’haver estat seu del
Mundial de policies i bombers,
està fent plantejar a la junta del
club la possibilitat d’acollir un
torneig estatal i també una
competició internacional.

JAM

BUSQUEM:

- NENES NASCUDES A PARTIR DEL 1995-1998

- NENS NASCUTS A PARTIR DEL 1992-1998

VINE A JUGAR

I DISFRUTA!!!!!

Si vols passar-t’ho bé vine a: C.B.MONTCADA
c/ Bonavista, 10 Local 2
Tel: 93 564 71 71
Horari: 17’30 a 20’30




