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El CD Montcada ja té plani-
ficada la temporada vinent. 
En l’aspecte estrictament es-
portiu, el nou entrenador verd 
és Iván Rodríguez, provinent 
de l’Horta, que substitueix a 
la banqueta el tècnic Jaume 
Creixell. Pel que fa a la planti-
lla, han confirmat la seva conti-
nuïtat Salvanyà, Miki, Norbert, 
Pacheco i Antón, mentre que 
són baixa Jimmy, Carrión, Xavi 
García, Serrat, Remo i Pol. Per 
ara, el Montcada ha fet dos fi-
txatges: el defensa Jordi Mir, 
procedent del Llagostera, i el 
davanter Jordi Giráldez, del Vi-
lassar. Dels set jugadors juvenils 
que han passat a ser amateurs, 
tres s’incorporen al Sant Joan, 
mentre que la resta començarà a 
entrenar amb el CD Montcada. 

Pretemporada. L’equip verd co-
mençarà a entrenar el 2 d’agost 
i el primer matx amistós serà el 
dia 14, a les 20h, contra el Mas-
nou, de Tercera Divisió, a l’estadi 
de la Ferreria. El dia següent, el 
conjunt local visitarà el camp del 
Júpiter, de Preferent (19h). El 19, 
visitarà el camp d’El Prat, (19h).
El 21 d’agost, el CD Montcada 
torna a jugar a casa contra el pri-
mer equip de la UE Gramanet a 
les 20h. La presentació oficial de 
la plantilla a l’afició serà el dia 28, 
a les 19h, a l’estadi de la Ferreria. 

Els verds disputaran un amistós 
contra el Ripollet, de Preferent, 
a partir de les 20h. L’objectiu del 
club verd per a la pròxima cam-
panya serà “mantenir la catego-
ria, un repte difícil, però lluita-ria, un repte difícil, però lluitaria, un repte difícil, però lluita
rem amb la mateixa il·lusió 
de sempre”, ha dit el president, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís. 
El CD Montcada tindrà la tem-
porada vinent un pressupost 
bastant més reduït que en anys 
anteriors a causa de la difícil con-
juntura econòmica general i del 
deute que arrossega l’entitat, que 
ascendeix a 155.000 euros. El 
club disposarà d’un pressupost 
de 82.000 euros. La junta direc-
tiva va fer saber als socis durant 
l’assemblea general del 15 de ju-
liol, feta a la Casa de la Vila, que 
el club adquireix el compromís 
de no dependre econòmicament 
de l’Ajuntament. Respecte a la 
temporada anterior, el club verd 
espera que el consistori  busqui 
una solució al deute de l’exercici 
2009-10 que, segons el club, es 
va tancar amb un balanç negatiu 
de 55.000 euros. L’entitat encara 
no ha pogut pagar les cinc men-
sualitats que li deu a la plantilla 
de la temporada que ha acabat. 
El CD Montcada manté com a 
patrocinador l’empresa Cons-
trucciones Alcaraz. D’altra ban-
da, la directiva ha incorporat a 
la junta Francisco Mesa, Jordi 
Torres i Joan Castillo.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El Gran Mestre cubà Lázaro 
Bruzón obté el títol de campió 
del torneig montcadenc
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Anna Villar guanya el Campionat 

d’Espanya en la modalitat de Rally 

en bicicleta de muntanya
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El CD Montcada planifica un equip 
amb l’objectiu de la permanència 
El club verd tindrà un pressupost bastant més reduït que en anys anteriors que ascendeix a 82.000 euros
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El migcampista Javier Carrión és un dels jugadors que se’n va del CD Montcada

FUTBOL SALA

Sílvia Alquézar | Redacció

El Mausa no 
puja i jugarà de 
nou a Primera B

L’FS Mausa Montcada no ha 
pogut complir el somni de 
l’ascens i, la temporada vinent, 
tornarà a jugar a Primera B. 
El club local –que va acabar la 
lliga al tercer lloc del Grup Pri-
mer– mantenia viva l’esperança 
de poder pujar gràcies a les re-
núncies d’equips de categories 
superiors, però no ha estat pos-
sible perquè enguany la Fede-
ració Espanyola de Futbol Sala 
ha decidit fer un únic grup de 
Divisió de Plata, amb la qual 
cosa només ascendeixen els pri-
mers classificats de Primera B. 
“Ho intentarem la campan-
ya vinent”, ha dit l’entrenador, 
Juan Antonio Jaro. El Mausa 
ha incorporat el pivot Adrià 
Espallargues i l’ala-pivot Ge-
rard, tots dos del Barça, a més 
dels ales Pol i Alegret, del Bos-
co Rocafort. Han causat baixa 
David del Corral ‘Bola’ i Javier 
Vázquez. El Montcada, que 
tornarà a jugar al Grup I de Pri-
mera B, començarà a entrenar 
el 26 d’agost. La presentació de 
tots els equips de club a l’afició 
tindrà lloc el 18 de setembre al 
pavelló Miquel Poblet. 

El Sant Joan fa un equip per tornar a Primera

La UE Sant Joan Atlètic co-
mençarà a entrenar el 18 
d’agost i farà la presentació 
oficial de la plantilla el 5 de 
setembre en un triangular al 
camp municipal del barri. Així 
ho va comunicar la directiva als 
socis en l’assemblea general 
feta el 15 de juliol. L’objectiu 
de l’entitat serà recuperar la 
categoria perduda enguany 
i tornar a Primera Territorial. 
L’equip, que seguirà entrenat 
per Oswaldo Leboso, ha que-
dat enquadrat al Grup Novè de 

Segona. La lliga s’iniciarà el 12 
de setembre a casa contra La 
Torreta. Respecte a l’aspecte 
econòmic, el Sant Joan espera 
renovar l’acord econòmic amb 
l’empresa cimentera Lafarge 
i poder mantenir els 32.000 
euros de pressupost. El presi-
dent, Pepe González, s’ha mos-
trat optimista sobre el futur de 
l’equip: “La idea és acabar en-

tre els primers perquè la pròxi-

ma temporada hi haurà una re-

modelació al futbol territorial”,
ha dit el directiu | SA

El Mausa seguirà jugant a Primera B

S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O



28 2a quinzena | Juliol/Agost 2010Esports

La prova es va disputar el 18 de juliol a Montjuïc

La montcadenca Anna Villar, de 
l’Ayala Syncros Team, s’ha pro-
clamat campiona d’Espanya de 
Rally en bicicleta de muntanya. 
La prova, que es va disputar el 
18 de juliol a Montjuïc, consistia 
a donar tres voltes a un circuit de 
6 quilòmetres amb molts revolts, 
combinant zones d’asfalt i terra, 
en alguns punts molt relliscosos. 
Al principi, la corredora balear 
Margarita Fullana va sortir en 
primer lloc, seguida per Anna 
Villar i Rocío Gamonal, que 
mantenien un duel que es va de-

cantar per la ciclista montcaden-
ca. A meitat de la segona volta, 
Villar va començar a retallar 
distàncies amb Fullana. Quan 
va agafar la balear, la montca-
denca no s’ho va pensar dues 
vegades i, veient que la prime-
ra no tenia bon pedaleig, Villar 
va aprofitar per fer un canvi de 
ritme caçant a Fullana. La ciclis-
ta local va iniciar l’última volta 
com a líder de la competició, un 
lloc que ja no va abandonar fins 
a la meta. “Estic orgullosa i sa-
tisfeta de la cursa que he fet, 
sempre rodant en posicions de 

podi i molt concentrada. Quan 
he vist l’ocasió, no he dubtat a 
atacar. Ha sortit fenomenal”,
ha indicat Villar. La corredora 
local afegeix aquest títol al pal-

marés d’aquesta temporada du-
rant la qual també ha guanyat 
el Campionat de Catalunya de 
Rally, el de Marató i el Super- Super Super
prestigi Massi-Open Espanya. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BICICLETA DE MUNTANYANYNY

Anna Villar, campiona 
d’Espanya de Rally 

La primera edició de la Marxa 
Vall de Cardós (Pallars Sobirà) 
–organitzada pel Centre Ex-
cursionista de Montcada, El 
Cim, i el Club d’Esquí Vall de 
Cardós– ha estat un èxit. Amb 
55 participants, la prova es va 
fer el 4 i el 5 de juliol per un 
recorregut de 42 quilòmetres 
amb un desnivell acumulat de 
2.425 metres. El primer classi-
ficat va ser Manel Molina, amb 
un temps de 5 hores, 58 minuts 
i 36 segons, seguit per Albert 
Viñals, que va invertir un mi-
nut més. La marxa constava 
de dos grups: una per a mar-
xadors adreçada a les persones 
que completaven el trajecte 
total en un temps inferior a 12 
hores i una segona per a cami-
nadors sense ànim de compe-

tició. “Tenint en compte les 
dificultats de les distàncies i 
sent la primera experiència 
lluny de casa, ho considerem 
tot un èxit”, ha indicat el presi-
dent d’El Cim, Alfred Canals, 
qui ha agraït el suport de les 
institucions de la Vall.

Manel Molina s’adjudica 
la I Marxa Vall de Cardós

MUNTANYANYNY

Sílvia Alquézar  | Redacció

La prova, organitzada pel Cim, ha estat un èxit d’inscrits

El CEAV organitza el 19 de setembre 
una caminada a la Serralada Marina

El Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV), amb seu a 
Can Sant Joan, organitza el 
19 de setembre una caminada 
popular de 16 quilòmetres pel 
Parc de la Serralada Marina. 
La marxa començarà a les 8h 
a la plaça Lluís Companys. 
Les inscripcions es poden fer 
al CEAV, al número 29 del ca-
rrer Bateria, dimarts i dijous, 
de 20 a 21h, o bé a la botiga 
ATM, al carrer Montiu, 12 
bis, local 1, en horari comer-
cial. El preu per participant és 
de 6 euros –5 per a federats i 
3 per als socis del CEAV– i de 
8 euros si la inscripció es fa el 
mateix dia de la caminada. Cal 
fer la transferència bancària a 
un compte de la Caixa de Sa-
badell i després fer arribar el 

justificant a l’organització a tra-
vés de l’adreça electrònica cpv-
montcada@gmail.com. En aquesta 
primera edició, el CEAV ha 
avançat que el nombre màxim 
de participants serà de 150 
persones. “L’objectiu és que 
la caminada es consolidi i es 
pugui millorar en edicions 
posteriors”, ha dit Ildefonso 
Merino, del Centre Espeleolò-
gic Alpí Vallesà.

Altres activitats. Un equip del 
CEAV va acabar el 24 d’un 
total de 36 a la catorzena edi-
ció del Raid EGAN, disputat a 
Collbató l’11 de juliol. La com-
petició ha consistit a superar 
diverses proves de destressa, 
rapel, orientació, baixada de 
barranc, una via ferrata, escala-
da i un pont tibetà. D’altra ban-

da, un altre conjunt de l’entitat 
va prendre part a la vintiune-
na i última edició de la marxa 
Montserrat-Reus, una prova de 
resistència de 100 quilòmetres 
des Collbató a Reus.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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L’equip del CEAV al Raid EGAN de Collbató

El guanyador, Manel Molina, amb el trofeu 
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Sílvia Alquézar  | Redacció

Ilde Teruel acaba 
tercer als 1.500 
al torneig català

El corredor veterà Ildefonso 
Teruel, de la Joventut Atlèti-
ca Montcada (JAM), ha aca-
bat tercer a la prova dels 1.500 
metres llisos del Campionat de 
Catalunya en pista a l’aire lliure 
a la categoria M50, disputat el 27 
de juny a Sant Boi. L’alteta local 
va invertir un temps de 4 minuts 
i 52 segons. 

Ilde Teruel, amb la medalla de bronze

La ciclista Anna Villar, al centre amb la medalla d’or de campiona d’Espanya de Rally
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La sortida, amb un recorregut de 16 quilòmetres, començarà a la plaça Lluís Companys
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ESCACS

El Gran Mestre cubà Lázaro 
Bruzón ha estat el guanyador 
de la divuitena edició de l’Open 
Internacional d’Escacs Vila de 
Montcada que va cloure el 3 de 
juliol a l’Espai Kursaal, després 
de nou dies de competició. El 
segon ha estat el seu compa-
triota, Yuri González, i el tercer, 
Marc Narciso, de la UE Mont-

cada, entitat organitzadora del 
torneig que també ha col·locat 
dos jugadors més entre els cinc 
primers, David Lariño (4t) i Jai-
me Cuartas (5è). Bruzón, que 
ja havia estat tercer al torneig 
del 2008 i sortia com a número 
1 del rànquing de participants, 
ha fet un excel·lent resultat te-
nint en compte que la primera 
jornada no va sumar cap punt 

ja que, per problemes amb el 
visat, no va arribar a temps 
per disputar la partida inicial. 
“He hagut de lluitar fins al 
final, però estic molt content 
del meu rendiment”, ha dit 
el guanyador de la divuitena 
edició. Per al primer classificat 
local, Marc Narciso,  “el nivell 
de l’Open de Montcada és el 
més alt dels que hi ha en el 

circuit català, per això, per a 
mi, quedar tercer és una gran 
fita”.
En el Grup B, en què han jugat 
majoritàriament escaquistes 
Preferents, el primer classificat 
ha estat Juan F. Campo. Pel que 
fa al Grup C, el guanyador ha 
estat Ferran Cervelló (sub-16). 
La millor fèmina del torneig ha 
estat Marta Castillo. 

Pilar Abián | Can Sant Joan

El segon classificat ha estat el també cubà Yuri González, seguit de Marc Narciso, de la UE Montcada, organitzadora del torneig

El Gran Mestre cubà Lázaro Bruzón 
guanya el 18è Open Vila de Montcada

Els guanyadors de les diferents categories de l’Open Vila de Montcada a mb les autoritats municipals i els representants de la UE Montcada

> La participació 
ha arribat als 
150 escaquistes
Tant el president de la UE, Jau-
me Izquierdo, com el director de 
l’esdeveniment, Reyes Cantero, 
han destacat la qualitat dels tres 
premiats i la participació, en ge-
neral. “El fet que enguany ha-

guem introduït tres grups, en 

funció del nivell dels jugadors, 

en compte d’un de sol també 

ha estat un valor afegit ja que 

hem arribat a la xifra de 151 

quan l’edició anterior en vam 

tenir 120”, ha explicat Izquierdo. 
Enguany l’organització ha repartit 
6.000 euros entre les diferents 
categories, 1.000 menys que en 
l’edició anterior a causa de la difícil 
conjuntura econòmica. “Enguany 

les aportacions dels grans patro-

cinadors i l’import de les subven-

cions ha estat inferior per la crisi, 

encara que hem comptat amb la 

col·laboració del petit comerç 

que, fins i tot, ha augmentat”, ha 
assenyalat Izquierdo. El lliurament 
de guardons el va presidir el regi-
dor d’Esports, Juan Parra (PSC), 
qui va elogiar la UE “per estar 

sempre al peu del canó i contri-

buir a difondre els escacs entre 

la població i el nom de Montcada 

arreu de Catalunya” | PA
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ACTIVITATS ESTIU

L’IME tanca la programació 
amb bona nota en participació

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
posat el punt i final a les 
activitats d’estiu amb una 
bona nota en participació 
a nivell d’inscrits i de pú-
blic. Una de les propostes 
que millor acceptació ha 
tingut ha estat la marató 
d’spinning, que es va fer el 
12 de juliol a la plaça Lluís 
Companys. Les eleva-
des temperatures no van 
espantar el centenar de 
ciclistes que, repartits en 
tres sessions, van suar la 
samarreta com si hagues-
sin fet una etapa del Tour 
de França, això sí, sense 
moure’s ni un centímetre 
del mateix lloc. 

Un altre de les activitats 
que també ha estat un èxit 
de participació durant el 
mes de juliol és el Cam-
pionat de Natació Vila de 
Montcada, que enguany ha 
arribat a la dotzena edició. 
El torneig va reunir més 
d’un centenar de nedadors 
de totes les edats entre les 
categories de prebenjamí 
fins a adults. La jornada, 

que es va desenvolupar en 
un ambient festiu a la pis-
cina de la Zona Esportiva 
Centre, va cloure amb el 
lliurament de trofeus als 
tres primers classificats i 
un obsequi per a tots els 
participants.

Futbol. Les dues activitats 
de futbol també han estat 
de les més exitoses del 
programa d’estiu. El cam-
pus de tecnificació Carles 
Rexach va cloure el 9 de 
juliol amb una jornada 
de portes obertes per als 
familiars de la vuitantena 
de participants, que van 
rebre un diploma de mans 
de l’exjugador i extècnic 
blaugrana, de les autori-

tats municipals i dels re-
presentants de l’EF Mont-
cada que, juntament amb 
l’IME, s’han encarregat de 
l’organització del campus. 
Els infants han après tècni-
ques de joc, han fet classes 
d’anglès, s’han refrescat a 
la piscina i un dia van vi-
sitar el Camp Nou. “Ha
estat molt positiu, us ani-
mo a seguir treballant 
per millorar el projecte”,
va dir Rexach l’últim dia. 
Per la seva banda, el regi-
dor d’Esports, Juan Parra 
(PSC), va destacar la gran 
acceptació de la iniciati-
va. “La col·laboració de 
Rexach ha estat molt 
important, enguany hem 
tingut més inscrits que 

l’any passat i, cara al fu-
tur, volem que sigui molt 
millor”, va indicar l’edil. 
L’acte també va comp-
tar amb la presència de 
l’alcadessa, María Elena 
Pérez (PSC), qui va enco-
ratjar els petits a continuar 
aprenent. 
D’altra banda, la diada 
de 3x3 de futbol al carrer 
va acollir el 6 de juliol un 
total de 16 equips partici-
pants entre infants i adults. 
La iniciativa, organitzada 
per l’IME i el Futbol Sala 
Mausa Montcada, es va 
fer davant del pavelló Mi-
quel Poblet. Grans i petits 
van competir en el marc 
d’un ambient festiu que va 
atreure força públic.

Sílvia Alquézar | Montcada

Un dels nens que ha fet el campus de Carles Reixac recull el seu diploma

La marató d’spinning, el torneig de natació i el 3x3 de futbol al carrer han atret força esportistes i públic

Els nedadors de més edat en l’inici de la seva prova al Campionat local

SOLIDARITAT

Montcada neda 31.800 metres 
i recapta 750 euros al ‘Mulla’t’
La jornada en suport als malalts d’esclerosi múltiple es va fer a l’Aqua

Un total de 55 persones va 
nedar 31.800 metres i es 
van recollir 750 euros en el 
marc de la dissetena edició 
del ‘Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple’, una iniciativa so-
lidària promoguda per la 
Fundació sobre l’Esclerosi 
Múltiple. La jornada, que 
es va fer el dia 11 a Mont-
cada Aqua, va comptar 

amb la participació de 215 
persones repartides entre 
les diferents activitats que 
es van dur a terme. En-
guany, la iniciativa va in-
cloure com a novetat una 
classe d’aqua-gym que va 
atraure 70 inscrits. Els or-
ganitzadors van intentar 
també batre el rècord del 
major nombre de persones 
llançant-se a la piscina a la 

vegada. En el cas de Mont-
cada, ho van fer 90 perso-
nes. L’acte va comptar amb 
el suport de diversos repre-
sentants polítics. L’esclerosi 
múltiple, que afecta més de 
4.000 persones a Catalun-
ya, és una malaltia del sis-
tema nerviós central, pro-
vocada per la pèrdua de la 
substància que el protegeix, 
la mielina. 

Sílvia Alquézar | Redacció

La classe d’aqua-gym a la piscina de Montcada Aqua va ser un gran èxit de participació durant la jornada solidària

El 3x3 de futbol al carrer va comptar amb la participació de 16 equips

La marató d’spinning va omplir la plaça Lluís Companys el 12 de juliol amb un centenar de participants

Les activitats 
d’un dia al carrer 
han tingut molta 
acceptació

JO
A

N
A

C
Á

M
A

R
A

FO
T

O
S

:
S

A
N

T
I

R
O

M
E

R
O

Els més petits també van ser protagonistes al Campionat local de natació
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ATLETISME

Aitor Martín suma el segon or 
estatal als 2.000 obstacles

El juvenil Aitor Martín, de 
la Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM), ha arrodonit 
l’excel·lent temporada amb 
un nou triomf en el seu pal-
marès. El corredor de Te-
rra Nostra s’ha proclamat 
de nou campió d’Espanya 
a la prova dels 2.000 me-
tres obstacles, però en 
aquesta ocasió al Campio-
nat estatal individual, que 
va tenir lloc els dies 10 i 11 
de juliol a la població de 
Nerja (Màlaga). Martín va 
batre la seva marca perso-
nal, deixant-la en 6 minuts 
i 19 centèsimes. L’atleta 
local va dominar la cursa 
des del començament i, 
quan faltaven 500 metres 
per travessar la línia de 

meta, va fer un canvi de 
ritme que va deixar la res-
ta de participants enrera 
sense opcions d’aguantar 
la seva embranzida. “Estic
molt content per aquest 
nou triomf perquè és el 
colofó a una gran tem-
porada”, ha indicat el 
corredor montcadenc, qui 
la campanya vinent serà 
el seu primer any com a 
júnior. “El meu objec-
tiu serà adaptar-me a la 
nova categoria, tot i que 
sense deixar d’aspirar a 
tot”, ha dit Martín.

Altres podis. L’atleta de la 
JAM ha tancat a Andalusia 
una campanya extraor-
dinària, on cal destacar 
altres triomfs importants 

com la medalla d’or al 
Campionat d’Espanya per 
seleccions i al Campionat 
de Catalunya, a tots dos 
tornejos a la prova dels 
2.000 metres obstacles. El 
jove també va pujar al més 
alt del podi amb l’equip 
de Catalunya a la cursa 
de relleus 4x400 metres. 
Martín també ha tingut 
opcions de representar la 
selecció espanyola juvenil 
als primers Jocs Olímpics 
de la categoria que es fa-
ran el pròxim mes d’agost 
a Singapur, però no es va 
classificar a la competició 
preliminar que va tenir 
lloc a Moscou, on va aca-
bar a la novena posició a 
la cursa dels 2.000 metres 
obstacles.

Sílvia Alquézar | Redacció

El corredor de la JAM tanca amb aquest triomf la seva etapa com a juvenil

L’atleta de la JAM, Aitor Martín (dorsal 188), en un moment de la cursa dels 2.000 obstacles al Campionat d’Espanya
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> L’infantil femení de La Salle triomfa a Banyoles
L’equip infantil femení de La Salle ha guanyat la dissetena edició del Torneig de Banyoles. 
Les montcadenques, dirigides per Àlex Expósito i Pau Maresma, també es van adjudicar el 
guardó de millor jugadora, que va recaure en Carla, i el de millor portera, que es va endur 
Michelle. Així mateix, l’equip va sumar el títol Fair Play com a millor conjunt | SA

KARATE

El Shi-kan obté 14 medalles 
al Campionat d’Espanya  

El Club Shi-kan Montca-
da ha guanyat un total de 
14 medalles al Campionat 
d’Espanya de karate en la 
modalitat de wuko, dispu-
tat els dies 3 i 4 de juliol 
al pavelló municipal de Sa-
badell. En kata, van pujar 
al podi l’infantil Jordi Ace-
do (3r), el juvenil Adrián 
Martínez (2n) i els cadets 
Joan Muñoz (3r), Rubén 
Serrano (3r) i Núria Lista 
(3r). En combat, van obte-
nir guardó els infantils Ma-
ría Martínez (2n) i Rodolfo 
Fernández (3r), el juvenil 

Jaber el Marzouki (1r), els 
júniors Kevin André (3r), 
Joan Muñoz (3r), David 
Abejón (2n) i Rubén Se-
rrano (1r) i els sots-21 Adil 
Khella (3r) i Carlos Mar-
tínez (3r). L’entrenador, 
Miguel Franco, ha fet una 
valoració molt positiva 
dels resultats. 

Altres tornejos. Tres com-
ponents del Shi-kan van 
participar el 19 i 20 de 
juny a la novena edició del 
torneig internacional Vila 
de Carcassone, al sud de 
França, en la modalitat de 

combat. De Montcada, hi 
van perdre part el júnior 
Kevin André i el sènior 
Adil Khella, que forma-
ven part de la selecció ca-
talana, dirigida pel tècnic 
montcadenc Miguel Fran-
co. El combinat català va 
aconseguir un total de tres 
medalles. “Estic molt con-
tent perquè el nivell era 
molt alt i vam fer un bon 
paper”, ha dit el seleccio-
nador català. El Shi-kan 
ha tancat ja la temporada 
fins a principi de setembre. 
El club té la seu al pavelló 
Miquel Poblet.

Sílvia Alquézar | Montcada

El torneig, en la modalitat de wuko, es va disputar al pavelló de Sabadell 

Els components del Shi-kan amb els trofeus que van aconseguir al Campionat d’Espanya de wuko
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