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INAUGURACIÓL’estadi de futbol aplega milers de
persones el dia de la seva estrena

FOTOS: SANTI ROMEROsílvia alquézar
la ferreria

L’estadi de futbol, ubicat a laFerreria, ja és una realitat. L’equi-pament es va inaugurar el 4 degener amb una festa del futbollocal que va aplegar milers deciutadans atrets per les estrellesblaugranes que van participar enl’esdeveniment i encuriosits perconèixer un equipament que,tant les autoritats com les enti-tats, van coincidir a destacarcom de primera qualitat.La celebració va incloure nom-brosos partits protagonitzats perl’EF Montcada, jugadors i exju-gadors de la ciutat. El matx queva despertar més expectació vaser el que van disputar els vete-rans del FC Barcelona i una se-lecció local, que es va veure su-perada per 2-15 pels míticsAmor, Txiqui, Sergi i Eusebio,entre d’altres.
Deute saldat. En l’acte pro-tocolari, precedit per la desfiladade l’EF Montcada, les autoritatsvan elogiar la instal·lació. El pre-sident de la Generalitat, JoséMontilla, va felicitar els montca-dencs “per disposar d’un mag-
nífic estadi”.Per la seva banda, l’alcalde, Cé-sar Arrizabalaga (PSC), va ferreferència al deute històric de laciutat amb el futbol: “Ara ja te-
nim un estadi de qualitat que
ha de per metre pujar el nivell
dels clubs i de l’escola”.Precisament, el responsable del’Àrea d’Esports de la Diputacióde Barcelona, Pere Alcober, valloar la tasca de l’EF Montcada
“per promoure l’esport com
una activitat divertida, sana,
i d’integració social”.L’Ajuntament va aprofitar lainauguració de l’estadi per home-natjar l’exjugador del Barça JosepMaria Pérez, nascut a Can SantJoan, qui va fer la sacada d’honor.El Consistori també va lliurar unobsequi a tres exjugadors localsde Primera Divisió: Huguet,Laredo i Muñoz. La festa va aca-bar amb el partit entre un com-binat local –format pel Mont-cada, el Sant Joan i el Santa Maria–i la Gramenet (0-2).

 >>  El president de la Generalitat, José Montilla, en el moment del parlament. Darrera, la resta d’autoritats i personalitats que van assistir a la inauguració

 >>  Els blaugranes Òscar Garcia i Eusebio envoltats de jugadors locals

“L’ascens a Primera seria mag-nífic, farem tot el possible”.
Antoni Alcalà, CD Montcada

“És molt bonic, però ara po-drien millorar el nostre camp”.
Ricardo Moya, UE Santa Maria

“Molt bé, però volem jugar enel futur nou camp del barri ”.
Toni Ruiz, UD Sant Joan Atlètic

“Esperem que el nou estadiatregui més jugadors”.
José Hernández, EF Montcada

els directius

 >>  Els patufets de l’EF van fer un partidet entre ells  >>  L’homenatjat, Josep Maria Pérez, va fer la sacada d’honor

 >> La selecció que va jugar amb la Gramenet en el moment de sortir al camp

El president de la Generalitat, José Montilla, va felicitar la ciutat per ‘disposar d’una instal·lació magnífica’
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FUTBOL SALAL’STE Group Montcada acaba la
primera volta com a campió d’hivern
El conjunt local va recuperar el lideratge amb la victòria davant el Colo Colo (3-4) al primer matx del 2007

FOTOS: SANTI ROMERO
rafa jiménez
saragossa

EMILIO, ‘PITXITXI’ DEL SEGON MILLOR ATAC
els golejadors

>>  ENTREVISTA
Carlos Leandro:
‘Portem la línia

correcta per
pujar a Plata’
rafa jiménez
saragossa

L’STE Group Montcada no vapoder començar millor el 2007.En el primer partit del nou anyi l’últim de la primera volta, elshomes de Carlos Leandro vansumar una victòria a la pista delColo Colo de Saragossa (3-4).Aquests tres punts, i l’empat del’Hospitalet a Terol, li van per-metre recuperar el lideratge iproclamar-se campió d’hivern.El partit a casa del cuer no vaser fàcil. Óscar, porter del ColoColo, va ser el gran protagonis-ta. A més de realitzar grans inter-vencions que van evitar una der-rota més àmplia, va ser capaçd’obrir el marcador després derecórrer tota la pista en una acciópersonal. Els gols de DavidMora i Johny li van donar lavolta a l’electrònic a la primerapart. A la represa, Cristian i, denou, Johny van ampliar la dis-tància, però el Colo Colo no eses va rendir fins al final.
Balanç. Amb aquesta treba-llada victòria, l’STE va acomia-dar amb satisfacció la primeravolta, amb 12 partits guanyatsen 15 jornades (només va encai-xar dos empats i una derrota).L’equip va iniciar la competicióamb problemes a casa i va haverd’esperar tres matxs per assolirel seu primer triomf com a lo-cal. La derrota davant el Manre-sa, al Miquel Poblet a la quartajornada, va fer saltar les alarmes,però aquesta ensopegada va do-nar pas a una ratxa de noutriomfs que li van donar el lide-ratge. Un inesperat empat a casa,en l’últim partit del 2006 davantl’Amantes de Teruel, li va privardel primer lloc, que va recupe-

rar a Saragossa. “El balanç és
positiu. Crec que tothom ha
d’estar content. Només ens
falta aprofitar més ocasions
de gols i això s’arregla
entrenant” , ha dit el capitàDavid Mora. A nivell estadístic,l’STE pot presumir de tenir lamillor defensa del grup, amb elsmateixos gols en contra que elseu gran rival en la lluita perl’ascens, l’invicte l’Hospitalet, i elsegon millor atac, empatat ambel Manresa i darrera La Muela.
“Estem contents perquè el
projecte, basat en un grup
jove, està funcionant” , haindicat el president, EusebioCarrero.

-Ha finalit-
zat la prime-
ra volta.
Què ha es-
tat el més
positiu de
tot?Acabar sentels líders i la progressió del’equip. Hem passat de ser unconjunt de bons jugadors atenir un grup en el qual totsestan implicats.
-I el pitjor?La falta d’encert, que no sémolt bé a què es deu, i elspunts que hem perdut. Estàclar que després de guanyar 12de 15 partits no es pot fer unavaloració dolenta perquè noaprofitem totes les ocasions.No obstant això, si haguéssimtingut més encert hauríemaconseguit resultats méscontundents i s’haurien quedatmenys punts pel camí.
-Optimista de cara a la
segona volta?Sí, vam venir aquí per intentarpujar l’equip i crec que portemla línia correcta. Si acabem així,voldrà dir que hem guanyat lalliga. Sóc optimista, però sócconscient de què no serà fàcil.Això sí, la meva confiança enl’equip és total.

Tot i les dificultats per materia-
litzar totes les ocasions que
genera, l’STE Group Montcada
va acabar la primera volta
exhibint el segon millor atac
del Grup Cinquè de Primera
Estatal A amb 4,9 gols per
partit (només ha marcat sis
menys que el millor equip ano-
tador, La Muela). Els deu
jugadors de camp que integren
la plantilla que entrena Carlos
Leandro van aconseguir mar-
car. El que va estar més ins-
pirat de cara a porta va ser
Emilio, màxim anotador amb
22 dianes. Li segueixen Rafa

Bufill i Johny
amb 13 i 11,
respectiva-
ment. Entre
els tres apor-
ten un 62%
del total dels
gols aconse-
guits per
l’equip. David
Mora, Xavi Oliveras, Tabo,
Cristian i Marc Sala van mar-
car cinc cadascú. Miguelito va
aprofitar les seves oportunitats
per anotar dos, mentre que
Marc Sala va col·laborar amb
un gol. RJ

 >> Emilio

 >>   El capità David Mora lluita per una pilota sota l’atenta mirada del seu company Rafa Bufill
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El Valentine tanca la primera
volta amb quatre triomfs seguits

>> BÀSQUET. Grup C de la Lliga EBA

lluís maldonado
olesa de montserrat

SANTI ROMERO

 >> El Valentine s’ha marcat com a objectiu el retorn a Primera Catalana

L’asfixiant defensa i l’excel·lentjoc interior van catapultar el Va-lentine a sumar la quarta victòriaconsecutiva al Grup C de laLliga EBA contra l’Olesa per57-73, en el darrer matx de laprimera volta, disputat el 14 degener. Els homes de César Sauravan tornar a presentar la sevacandidatura per estar entre elsprimers llocs de la classificació–ara són vuitens amb 7 victòriesi 6 derrotes– amb un partit moltcomplet, especialment en defen-sa.
Les claus. Els montcadencsvan imposar un marcatge indi-vidual durant els 40 minuts queva deixar sense recursos en ataca un Olesa que es va veure des-bordat completament. Dani Pé-rez, amb 24 punts, va tornar aliderar el joc ofensiu de l’equip,acompanyat per una direccióimpecable de Lluís Curto, queva superar la defensa amb

>>  BÀSQUET FEMENÍ. Segona CatalanaEl Valentine manté el lideratge
i l’Elvira segueix a la zona mitja
sílvia alquézar
redacció

El Valentine femení ha comen-çat el 2007 amb bon peu, des-prés de les dues derrotes conse-cutives que va patir en l’últimcap de setmana de competicióde l’any passat contra rivals di-rectes. El Valentine segueix líderdel Grup Quart de Segona Ca-talana en imposar-se a la pistadel Sant Cugat, a la part alta dela classificació, per 51-56, en unpartit “on el més important
era guanyar”, ha remarcat

 >>   El base Lluís Curto va dirigir magistralment l’equip cap a la victòria

>> ENTREVISTA
Dani Pérez:
‘Aviam si

seguim així
fins al final’

lluís maldonado
olesa de montserrat

-Com valora
el triomf a
Olesa?És molt im-portant per-què l’Olesa ésun gran equip,amb jugadors de primera fila.Era un matx complicat quehem sabut guanyar.
-Quatre victòries conse-
cutives i un bon joc.Sí, hem millorat molt des delprincipi. A final d’any vamencadenar una ratxa de trestriomfs seguits i teníem porque l’Olesa trenqués la línia deresultats positius, però ha anatforça bé. A veure si seguimaixí fins al final.
-Ha fet 24 punts. Ja està
totalment recuperat?Sí, la veritat és que a principide lliga em vaig resentir d’unalesió, però ara ja estic bé.

FOTOS: SANTI ROMEROpenetracions; un voluntariósÀlex Arenas en els darrers ins-tants del partit i un incansableRaúl Ortega. A les files del con-junt del Bages només va destacarl’actuació de Marc Tural, amb11 punts, l’únic que va estar al’alçada de l’enfrontament.Amb els darrers quatre triomfs,el conjunt local ha posat fi a uninici de temporada irregular, queva començar amb dues derro-tes seguides i un joc poc con-vincent. “Ara estem bé. Hem
anat partit a partit amb una
concentració màxima.
Aquesta és la clau del canvi
respecte les primeres jor-
nades”, ha indicat el tècnic, Cé-sar Saura, qui es mostra optimis-ta de cara a la segona volta “si
la plantilla segueix treballant
així”.El Valentine començarà la se-gona volta de la competició eldia 20 a la pista de l’HormipresaBàsquet Igualada, amb qui vacaure derrotat a la primera ron-da per 76-87.

l’entrenador, Beni López. El pe-ríode nadalenc ha servit a laplantilla per reflexionar sobre lapetita crisi que es va viure alvestidor. “Hem canviat el xip,
l’ambient ha millorat i això
s’ha notat en el primer matx
d’enguany”, ha destacat eltècnic. El Montcada s’ha refor-çat amb la incorporació de lamontcadenca Marta Oliva, quea principi de temporada va fitxarpel JET Terrassa. Oliva va tenirun bon debut a la pista del SantCugat.

Elvira Cuyàs. El conjunt deMas Rampinyo va perdre a lapista del Caldes, tercer classifi-cat, per 80-57. L’Elvira va jugarun bon partit, però no va po-der superar l’equip del VallèsOriental, que va fer un joc moltdur. El tècnic, Josep Maria Roig,està satisfet del rendiment de laplantilla. “Hem millorat molt
des de principi de tempora-
da”, ha dit l’entrenador, quiconfia poder mantenir la cate-goria amb tranquil·litat i quedaral mig de la taula.
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El Montcada empata
al nou estadi davant
unes 800 persones

sílvia alquézar
redacció

FOTOS: SANTI ROMERO

 >>   El jugador montcadenc Israel rep una falta mentre intenta una rematada de cap

>>  FUTBOL. Segona Regional

El Sant Joan segueix immers
en la ratxa negativa de resultats

sílvia alquézar
redacció

El Sant Joan Atlètic no ha mi-
llorat amb el nou any, ja que enles dues primeres jornades del
2007 només ha sumat un punt.
Els homes de Víctor Ortega van
perdre a casa contra el Palau-tordera per 1-3. A la jornada
següent, el conjunt de Can Sant
Joan va empatar a un gol d’unafalta llançada per Sergio Her-

>> FUTBOL. Segona Regional

El Santa Maria intenta
allunyar-se del descens
sílvia alquézar
redacció

La UE Santa Maria intenta allu-
nyar-se de les posicions de des-
cens al Grup Novè de Segona
Regional. El conjunt local estroba a la quinzena posició amb
16 punts, a només un dels llocs
que perden la categoria. A laprimera jornada del 2007,
l’equip de Terra Nostra va
perdre al camp municipal de laFerreria contra el Santa Eulàlia
per 2-3. El partit va ser força
igualat i qualsevol dels dos blocses podria haver adjudicat el
triomf. D’altra banda, al darrer
matx, el conjunt que dirigeixMiguel Argüelles va empatar a
dos gols a Sant Feliu de Codines.
“Va ser un r esulta t just

El CD Montcada va empatar azero contra el Mollet en el pri-
mer matx oficial al nou estadi
de la Ferreria, disputat el 14 degener amb l’assistència d’unes
800 persones que no es van vo-
ler perdre el derbi vallesà del
Grup Primer de Preferent. Elconjunt local colidera la classi-
ficació amb 33 punts empatat
amb el Bellavista de les Fran-queses i el Gironella. La lliga està
resultant una de les més igua-
lades de les últimes temporades,amb nombrosos clubs que as-
piren a ocupar una de les dues
places d’ascens a Primera Cata-lana.
Bon balanç. El Montcada vacomençar el 2007 amb una vic-
tòria important al camp del Ca-
novelles per 2-5, en una ex-
cel·lent segona part dels mont-cadencs que van trencar la igual-
tat a dos gols del primer temps,
tot i jugar amb un home menysper l’expulsió de Javi Ventas per
doble amonestació. A més, l’àr-

 >> Foto oficial del Sant Joan Atlètic de la temporada 2006-07

PERE CAPMANY

El Montcada estrena himne i homenatja l’alcalde
El CD Montcada va aprofitar el magnífic ambient del primer matx al nou estadi per presentar l’himne del
club, composat per Pere Farré, del grup d’havaneres l’Espingari, i interpretat per la coral del Centro
Aguileño –a la foto de l’esquerra. L’entitat també va lliurar la insígnia d’or i brillants a l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), en agraïment al seu suport al futbol local. D’altra banda, el Montcada té previst
anar homenatjant cada jornada els socis més antics de l’entitatfins a final de temporada. SA

 >> El Santa Maria es troba molt a prop de la zona de descens

bitre –bastant casolà en opinióde la plantilla local– va xiular
dos penals en contra del Mont-
cada, un dels quals va aturar elporter José Manuel. Els autors
dels gols montcadencs van ser
Putxi (2), Sergio, Josué i Roque.Respecte al primer partit al nou
estadi, el Montcada no va jugar
al nivell habitual “en part
perquè alguns jugadors hanestranyat la nova superfície
de gespa artificial”, ha indicat
l’entrenador, qui espera que elperíode d’adaptació sigui breu.
Per fer-ho, el conjunt local dis-
posarà de tres setmanes, ja queels dos pròxims partits jugarà
fora de casa: contra el Parets –
l’últim de la primera volta– il’Escala, respectivament.

Televisió de Catalunya trans-
metrà en directe a través de
Canal 33 el partit entre el CD
Montcada i el Martinenc, que es
disputarà el 3 de febrer a les
12.30h. Serà la primera trans-
missió televisada des del nou
estadi de la Ferreria. SA

matx televisat

moso. Per al tècnic, la crisi –2punts en 5 jornades– es podria
resoldre amb una millora en
l’aspecte ofensiu. “Ens faltatenir més encert de cara a
porteria”, ha indicat Ortega, qui
ha afegit que també manca
decisió i experiència per saberjugar els moments claus de cada
partit. El Sant Joan disputarà els
seus partits al nou estadi de laFerreria els diumenges a les 12h.

El primer matx oficial a l’equi-pament serà el 21 de gener con-
tra el Lliçà d’Avall. D’altra ban-
da, el club va lliurar la foto i lasamarreta oficials de la tempo-
rada al patrocinador de l’entitat,
l’empresa montcadenca Inmo-
biliarias Mengual. “És un petitobsequi en reconeixement al
seu suport econòmic”, ha dit
el tresorer de l’entitat, AntonioRuiz.

perquè ambdós clubs vam
tenir les nostres opcions”, haindicat el capità del Santa Maria,
Javier Lara, que va haver
d’abandonar el matx a la segonapart a causa d’un trencament
fibrilar que el deixarà fora dels
terrenys de joc durant dues
setmanes.
L’objectiu. El club pretén
arribar als 20 punts durant la pri-mera volta, que clourà d’aquí a
dues jornades. El Santa Maria
s’enfrontarà a rivals directes enla lluita per evitar el descens.
L’entitat local també té un partit
ajornat a casa contra les Fran-queses, el segon classificat, tot i
que encara no hi ha una data
fixada per disputar el matx.

LAURA GRAU
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>>  HANDBOL.  Campionat del Món a Alemanya

El montcadenc Salva Puig es
perd el Mundial per una lesió

FEDERACIÓ HANDBOL

El montcadenc Salva Puig, ju-
gador del FC Barcelona, no
podrà participar al Mundial
d’handbol, que es disputarà aAlemanya entre el 19 de gener i
el 4 febrer, a causa d’una lesió
que es va fer al primer partit delTorneig Internacional d’Espanya
que es va jugar a Lleó entre el
12 i el 15 de gener. El jugadorlocal va patir un trencament
fibrilar de l’abductor gran de la
cama esquerra quan feia unllançament al matx contra
Polònia.
La lesió. La lesió no és gaire
important, però requereix una
recuperació d’entre dues i tres
setmanes.  “Estic baix de mo-
ral, perquè em feia molta
il·lusió jugar el mundial, però
s’ha de mirar cap endavant”,ha dit Puig, que juga de lateral

sílvia alquézar
redacció

 >> El jugador Paco Gómez es va lesionar al matx contra el Banyoles

>>  HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana
La Salle cau per la
mínima a Banyoles

 >> El montcadenc Salva Puig no podrà jugar el Mundial d’Alemanya

sílvia alquézar
redacció

La Salle masculí va començar el2007 amb una derrota per la
mínima (24-23)a la pista del Ba-
nyoles, el líder de la Lliga Cata-lana. El conjunt que dirigeix
Jaume Puig va plantar cara al
primer classificat, tot i que li vafaltar una mica d’encert en
jugades clares de gol. El Mont-
cada va tenir les seves opcionsde victòria gairebé fins als dar-
rers instants, però dues decisions
arbitrals van marcar el resultatfinal. La primera va ser una fal-
ta clara sobre David Sánchez
que els col·legiats no van xiular
i la segona es va produir a l’atacsegüent quan van xiular un pe-
nal considerat molt rigurós per
la plantilla montcadenca que vasuposar la victòria per al club
del Pla de l’Estany. “Mereixíem
alguna cosa més que una der-

>>  HANDBOL FEMENÍ
Ensopegada de
La Salle ISTE

La Salle ISTE va perdre contra
el Canovelles per 26-31 en laprimera jornada de Primera
Catalana. La derrota ha estat una
sorpresa per a la plantilla local,que tenia algunes baixes. L’equip
montcadenc va remuntar un
marcador advers de cinc gols,
però es va tornar a relaxar i elrival es va endur el triomf. SA  >> La jugadora Estefanía García fa un llançament contra el Canovelles

dret, té 26 anys i fa 1’97m d’al-
çada. Va començar a jugar a
handbol a La Salle i després vafitxar pel BM Granollers, amb
qui va debutar a Divisió d’Ho-

nor amb només 16 anys. Entre
el seu palmarès, destaca el títol
de campió d’Europa que vaaconseguir amb el club blau-
grana.

rota, un empat hauria estat
més just”, ha dit l’entrenadorJaume Puig, qui s’ha mostrat
satisfet amb l’equip perquè “va
respondre davant un gran
equip a casa seva”. El mont-cadenc Paco Gómez, incorporat
aquesta temporada, no va po-
der acabar el matx a causa d’unasobrecàrrega al bessó.
Jornades claus. La Sallecentrarà tots els seus esforços en
els pròxims quatre partits de lliga
perquè es juga la seva classifica-ció per a la fase d’ascens i, per
tant, l’obtenció del seu primer
objectiu: aconseguir la perma-nència a la categoria. El Mont-
cada ha de rebre l’OAR Gràcia
de Sabadell i el Manyanet les
Corts al pavelló Miquel Poblet,mentre que ha de visitar les pistes
del Pardinyes de Lleida i el
GEiEG de Girona.

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> ESCACS. Copa Catalana

La UE Montcada jugarà la final
com a campió de Barcelona

UE MONTCADA

La Unió Escacs Montcada ha
començat la nova temporada
amb un triomf important a la
Copa Catalana. El primer equipva guanyar la fase provincial de
Barcelona, disputada el 14 de
gener a les Cotxeres de Sants. ElMontcada es va classificar pri-
mer de la màxima categoria amb
29’5 punts, per davant delBarceloneta A (25 punts) i els
Tres Peons (24’5). El triomf
permet al conjunt local A dis-putar la final, que tindrà lloc a
Girona el dia 21. El conjunt lo-
cal B va acabar a la sisena posicióamb 22’5  al mateix grup. D’altra
banda, l’equip de Preferent va
finalitzar al lloc 28  amb 20 punts.
La Copa Catalana es juga en lamodalitat d’actius de 20 minuts
per jugador a finish  i puntuació
olímpica. La fase provincial vacomptar amb la participació de
85 equips.
Fitxatges. La UE Montcada
s’ha reforçat enguany amb la in-
corporació del gran mestreGabriel del Río –l’actual sot-
campió d’Espanya– i el mestre

sílvia alquézar
redacció

 >>  L’equip A de la UE Montcada jugant a Sants la Copa Catalana

en 2 minuts...
�Carles Cera, quart al cros de Vic

�Sortides suspeses per falta de neu

El corredor montcadenc Carles Cera, del
Ripollet Unió Atlètica, va acabar el quartclassificat al cros de Vic, disputat el 14 de
gener. L’atleta de Can Cuiàs, de 23 anys, va
ser el primer del seu club i va recórrer el circuit
de 10 quilòmetres en un temps de 28 minutsi 48 segons. “Ara em noto molt millor, he
agaf at la f orma”, ha dit Cera, qui a partir
d’ara afrontarà algunes de les competicions més importants comels campionats de Catalunya per equips i individual, que tindran
lloc el 28 de gener i l’11 de febrer respectivament. “Aspirem a
guanyar el tor neig per conjunts”, ha comentat l’atleta local.D’altra banda, diversos corredors de la Joventut Atlètica
Montcada (JAM), van participar al cros del Ripoll. El primer
classificat local va ser Ildefonso Teruel, amb un registre de 35minuts i 59 segons. SA

El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, ha hagut desuspendre diverses sortides per manca de neu. No es va poder
fer l’excursió d’un dia per esquiar a l’estació de Formigueres ni
tampoc la travessia amb raquetes de neu a la Creu del Ferro, a laSerra d’Ensija (Berga). L’entitat confia poder fer la sortida pre-
vista a Granvalira (Andorra) del 26 al 28 de gener. Les inscripcions
es poden fer a la botiga Vilarrassa Homes (carrer Major, 69). Abanda de la secció de neu, el Centre Excursionista de Montcada
també organitza una sortida matinal el 20 de gener entre el Figaró
i Aiguafreda. Les persones interessades han de ser-hi a les 8h al’estació de Renfe de Mas Rampinyo. La tornada és prevista cap
a les 15h i cal portar aigua perquè no n’hi ha durant el recorregut.
El dia següent tindrà lloc una nova sortida inclosa al programa
Montcada camina que el Cim organitza conjuntament ambl’Institut Municipal d’Esport i Lleure. La passejada, que co-
mençarà a les 9h al col·legi La Salle, serà matinal fins a l’ermita
de Reixac. SA

internacional Jaime Cuartas, de
Perú, que substitueixen les baixes
dels mestres internacionals Fer-mín González i l’argentí Marcelo
Panelo. L’objectiu de l’entitat és
intentar repetir els èxits de la tem-porada passada com ara l’ob-
tenció del títol de Divisió d’Ho-
nor del Campionat de Catalunya
per equips, que tindrà lloc entreel 28 de gener i el 25 de març.
Abans, però, els montcadencs

centraran els seus esforços en la
final de la Copa Catalana. “Ens
agradaria molt guanyar-la, ja
que l’any passat se’ns va es-
capar per poc”, ha dit el
recentment reelegit president del’entitat, Jaume Izquierdo, qui
augura que les competicions
seran més complicades perquè
el Montcada sortirà com a fa-vorit després de la gran tempo-
rada que va fer l’any passat.

A. CERA
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més en 2 minuts

les classificacions
FUTBOL SALA
Primera A. Grup 5
Jornad1 15
Colo Colo- STE 3-4Equip Pj . Pt.1 STE Group 15 38
2 L’Hospitalet15 373 La Muela 15 29
4 Barcelona 15 28
Territorial. Grup 2
Jornada 13STE B-Bonaire 6-2
Equip Pj . Pt.1 Gironella 3 92 Parets 3 9
3 Vall Tenes 3 913 STE Group 3 0
Primera Divisió. Grup 2Jornada 13
Frankfurt-C.Cuiàs -Equip Pj . Pt.1 Lluís Millet 3 9
2  Touring 3 73 Sentmenat 3 7
6 Can Cuiàs 3 6
BÀSQUET
Lliga EBA. Grup C
Jornada 13
Olesa-Valentine 57-73Equip Pj . Pt.1 Navàs 13 24
2 Aragón 13 233  Tarragona 13 22
8 Valentine 13 20
2a Catal. masc. Grup 1
Jornada 14Salle M-Mont. B70-66
Equip Pj . Pt.1 Manlleu 14 26
2 Balaguer 14 23
3 Santpedor 13 2212 Montc. B 14 19
Territorial masc. Grup 2Jornada 13
Elvira-Palau 68-47Equip Pj . Pt.1 St. Celoni 12 23

2 Canovelles 12 223 Elvira 12 21
4 La Garriga 12 21
Ct. Català B masc. Grup 1
Jornada 13Premià-St. Joan 86-53
Equip Pj . Pt.1 Minguella 12 232 Valldemia 12 21
3 Mataró 12 219 C. St. Joan 12 17
2a Catalana fem. Grup 4Jornada 13
Caldes B-Elvira80-57
St. Cugat-Valentine51-56Equip Pj . Pt.1 Valentine 13 242 Seca 13 23
3 Mollet 13 23
4 Andorra 13 2310 Elvira 13 18
Ct. català B fem. Grup 1
Jornada 13
Imma-St. Joan 62-55Equip Pj . Pt.1 F. Garcés 11 21
2 Ribes 11 213 Castellar 11 20
5 Can St. Joan11 19
FUTBOL
Preferent. Grup 1
Jornades 15 i 16
Canovelles-Montca.2-5Montc.-Mollet 0-0
Equip Pj . Pt.1 Montcada 16 33
2 Bellavista 16 33
3 Gironella 16 334 Vic 16 32
2a Regional. Grup 9
Jornades 15 i 16
St. Joan-Palautord. 1-3Vilanova-St. Joan 1-1
Sta.Maria-Eulàlia 2-3
St. Feliu-Sta Maria 2-2Equip Pj . Pt.1 Vilanova 15 362 Franqueses 12 29
3 Sta. Eulàlia 14 24

STE GROUP B. FUTBOL SALA> Territorial
Segueixen els bons resultats al 2007La bona ratxa de l’STE Group Montcada B segueixdurant el 2007. El conjunt local va guanyar el Bonaireper un clar 6-2 en el primer matx de l’any, disputat alpavelló Miquel Poblet.  L’equip montcadenc ha deixatenrera un començament de temporada irregular. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> 1a Divisió
Triomf dedicat a Timoteo AnésL’AE Can Cuiàs va començar l’any amb una victòriamolt emotiva davant del Frankfurt per 2-3. L’equip vadedicar el triomf a Timoteo Anés, el pare del’entrenador, Alfonso Anés, i de dos dels jugadors,Òscar i Hugo, mort recentment. “Va ser un par tit
molt especial”, ha dit el tècnic, qui ha explicat que elseu pare era un gran seguidor del club. El Can Cuiàs estroba a tan sols 4 punts dels llocs capdavanters. SA

LA SALLE B. HANDBOL> Segona Catalana
Victòria davant del Sant MartíLa Salle B ha començat el 2007 amb un triomf a casadavant del Sant Martí Adrianenc per 28-23, disputat alpavelló Miquel Poblet el passat 13 de gener. El conjuntlocal es troba a la zona mitja alta de la classificació deSegona Catalana, amb 12 punts. L’equip montcadencha guanyat 6 enfrontaments i n’ha perdut 3. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a CatalanaA prop de la zona de descensEl sènior B del CB Montcada no ha tingut sort en elcomençament del 2007, ja que va perdre a la pista de laSalle Manresa per 70-66. L’equip que dirigeix IsmaelSistrachs es troba a la dotzena posició amb 5 victòries i9 derrotes, totes per resultats molt ajustats. “Ens està
passant factura la joventut de la plantilla, amb una
mitjana de 20 anys, i la manca de joc interior”, ha ditl’entrenador, qui confia que algun dia canviarà la sorti se’n portaran el triomfs en els finals ajustats de partit.
“Tenim més punts a favor que en contra”, ha destacatel tècnic, qui espera poder mantenir la categoria. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorial

L’Elvira es col·loca al tercer llocEl CB Elvira Cuyàs s’ha situat a la tercera posició delGrup Segon del Campionat Territorial de Barcelona,després de superar el Palau de Plegamans per 68-47 enla primera jornada del 2007. El conjunt de MasRampinyo ha guanyat 9 partits i n’ha perdut 3. Estroba empatat amb el Manlleu i la Garriga B. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Ct. B

Ensopegades dels dos equipsEls dos equips sèniors del CEB Can Sant Joan van perdreen la primera jornada del 2007. El conjunt femení vacaure derrotat contra l’Imma per 62-55 en un matx queva controlar fins al darrer quart. La clau de la derrota vaser la defensa en zona del rival, aprofitant les reduïdesdimensions de la pista. El Sant Joan femení es troba a lazona alta de la classificació al Grup Primer delCampionat de Catalunya B. D’altra banda, el sèniormasculí va perdre contra el Premià per 86-53. L’equipmontcadenc és al novè lloc amb 17 punts. SA

6 Sant Joan 15 2415 Sta. Maria 14 16
2a Divisió. Grup 2Jornades 12 i 11
Descansa: EF MontcadaVic-Montcada 6-2
Equip Pj . Pt.1 Vic 10 302 Gurb 10 24
3 St. Quirze 10 22
4 EF Montc. 10 21
HANDBOL
Lliga Catal. masc. A
Jornada 13Banyoles- SalleA 24-23
Equip Pj . Pt.1 Banyoles 12 222 GEIEG 10 18
3 Sabadell 12 135 Salle 11 11
2a Catalana masculíJornada 10
Salle B-St. Martí 34-29Equip Pj . Pt.1 Vilamajor 10 18
2 Bordils 10 143 Sant Quirze 10 14
5 Salle B 9 12
Lliga Catal. fem. B1
Jornada 1Salle-Canovelles 26-31
Equip Pj . Pt.1 Igualada 1 22 Cardedeu 1 2
3 Canovelles 1 2
7 Salle 1 0
ATLETISME
Cros pel Ripoll
53 I. Teruel 35’59’’66 A. Fraile 36’39’’
78 E. Rdez. 37’39’’
98 E. Teruel 38’38’’200 X. Maldonado42’31’’
222 E. Maya 43’14’’235 J. Flores 43’37’
440 A. Rdez.

EF MONTCADA. FUTBOL> Segona DivisióDerrota contra el líder a domiciliL’equip femení de l’Escola de Futbol Montcada vaperdre el primer partit del 2007 al camp del Vic, el líderdel Grup Segon de Segona Divisió, per un contundent6-2. Malgrat la derrota, el conjunt montcadenc es trobaa la part alta de la classificació amb només 3 derrotes en11 jornades, totes fora de casa. SA
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>> IME. Nova instal·lació

silvia díaz
redacció

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

L’IME inaugura el dia 26 un espai similar al que hi ha al parc Salvador Allende

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME)  con-
tinua exportant el concep-te d’esport i salut a l’aire
lliure i inaugurarà el 26 de
gener (17h) el segon Parcde Salut, al Parc de la
Font Pudenta. La funció
i els elements del nou es-pai seran similars als del
parc que es va posar en
marxa l’octubre del 2006
al costat del Casal de GentGran de Montcada i Rei-
xac, a Montcada Nova.
El president de l’IME i re-gidor d’Esports, Juan Par-
ra (PSC), ha destacat l’èxit
del primer parc perquè
“millora la qualitat de
vida de la gent gran amb
la pràctica esportiva”. Elcost dels aparells és de prop
de 30.000 euros.
Composició . Com
l’espai del Parc Salvador
Allende, el segon Parc

El segon Parc de Saluts’instal·la a la Font Pudenta
>> ATLETISME. Circuit comarcal de cros
La Joventut Atlètica
obté cinc medalles

>> ESCACS. Campionat Comarcal

Montcada organitza
dues jornades

La Joventut Atlètica
Montcada (JAM) ha ob-
tingut uns excel·lents re-
sultats a la tercera ediciódel Circuit Comarcal de
Cros, promogut pel Con-
sell de Sabadell. La JAMha aconseguit pujar a cinc
podis a nivell individual,
a més d’adjudicar-se la me-dalla d’or per equips en
categoria cadet. El benja-
mí Joan Riera i la cadetAida Ariza han acabat pri-
mers, la cadet Sara Za-
marreño ha estat segona iels cadets Aitor Martín i
l’aleví Alba Maya han

El pavelló Miquel Pobletva acollir el 13 de gener la
tercera jornada de la lliga
d’escacs del Consell Esco-
lar del Vallès OccidentalSud (CEVOS), en la que
participen infants de
Montcada, Cerdanyola,Barberà i Badia. La quar-
ta ronda també es dispu-
tarà al Miquel Poblet eldia 20. Finalment, l’úl-
tima es jugarà el pròxim
27 de gener a Badia. Anivell local, aquest any

SANTI ROMERO

 SANTI ROMERO

>> El primer espai de salut es va inaugurar l’octubre passat al Parc Salvador Allende

>> Una de les partides de la tercera jornada al Miquel Poblet

>> L’IES Montserrat Miró va guanyar els dos partits a casa

participen dotze escaquis-
tes de les categories benja-
mí, aleví i infantil. Caldestacar l’actuació de
l’aleví Jaume Teixidó,
que és segon empatat apunts amb el líder. La in-
fantil Carla Aguilera
també està fent un bonpaper i ocupa la quarta
posició amb dos punts.
“Confiem que alguns
dels nostres jugadors
puguin arribar a la fase
final”, ha dit el president
de la UE Montcada, Jau-me Izquierdo.

>> NATACIÓ. Campionat Comarcal

Montcada Aqua
acollirà la final

 SILVIA DÍAZ

>> La piscina de M. Aqua

>> KORFBAL. Lliga Catalana

L’IES Montserrat
Miró és líder imbatut

 SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

finalitzat al tercer lloc.
El Circuit Comarcalconsta de sis jornades.
L’última va tenir lloc el 14
de gener al Parc Centraldel Vallès, a Sabadell. En
acabar la competició es
van lliurar els premis als
tres primers classificats decada categoria. El Circuit
es basa en un sistema de
punts acumulats en funciódel lloc aconseguit a
quatre crossos. “Valorem
positivament la partici-
pació en el circuit tant
pel que fa a la promoció
de l’atletisme com pels
resultats locals”, ha dit el
president, Joan Abián.

>>  El benjamí Joan Riera va pujar el primer al podi

Les instal·lacions de Mont-
cada Aqua acolliran  per
primera vegada la final co-marcal de natació, prevista
el 14 d’abril. L’Escola de
Natació de Montcadacompta enguany amb un
total de 36 nens i nenes
repartits en les categoriesde pre-benjamí, benjamí,
aleví, infantil i cadet. El
club ha començat a entre-
nar amb il·lusió amb l’ob-jectiu de cla ssificar el
màxim de nedadors a les
territorials i finals deCatalunya i guanyar algu-
nes medalles. El calendari
de la competició començael 27 de gener a Badia. La
resta de proves tindran
lloc el 10 de febrer aCerdanyola, el 24 de fe-
brer a Barberà i el 10 de
març a Ripollet.
Inscripció. Si alguna
família vol que el seu fill
formi part de l’Escola deNatació s’ha d’adreçar
al Montcada Aqua per
fer una prova amb unmonitor. En la majoria

de ca sos són els mateixos
monitors els que propo-
sen als pares que forminpart del club si descobrei-
xen que algun nen dels
cursos o d’alguna escola téqualitats. Els entrena-
ments es fan a les instal·la-
cions de Montcada Aqua,al Pla d’en Coll. Els
menors de 10 anys entre-
nen una hora cada dia elsdimarts i els dijous. A par-
tir dels 10 anys els entrena-
ments es fan els dilluns,
dimecres i divendres unahora cada dia.

de Salut tindrà vuit apa-rells semblants als dels
gimnasos però fets amb
material adaptat a l’ex-
terior. En aquestes mà-quines es poden treballar
totes les parts del cos,
fent incidència en la mus-culatura, els ossos i l’apa-
rell circulatori. Cada
màquina la podran fer

servir dues persones  al-
hora i compta amb unscartells que indiquen com
s’han de fer els exercicis
per no causar cap mal alcos. Parra ha explicat
que l’Ajuntament comp-
ta amb el suport de laDiputació per imple-
mentar més parcs a tot
Montcada i que la inten-

ció és “crear més espais
a uns set parcs més, de
manera progressiva” .L’IME aprofitarà la inau-
guració del nou parc de
salut per instal·lar una
petita pista de bàsquet,amb una cistella, al Parc
de la Font Pudenta, una
reivindicació dels veïnsde la zona.

L’IES Monterrat Miró esmanté líder invicte de la
Lliga Catalana de korfbal
després de l’última jorna-da, disputada el 13 de
gener al CEIP Elvira
Cuyàs. L’institut local vavèncer el CK Badalona
per 11-5 i l’IES Thos i

laura grau
redacció

sílvia alquézar
redacció

núria sánchez
redacció

Codina de Mataró per un
clar 7-1. D’altra banda,
l’IES Alenxandre Galí deVilanova i la Geltrú va
perdre contra el centre de
Mataró per 3-5 i va supe-rar el Thos per 13-3.
Els màxims anotadors de
la jornada van ser elsmontcadencs Aroa, amb
5 cistelles, i Jordi, amb 4.

SILVIA DÍAZ
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>> BÀSQUET. CB Montcada

>> Una jugada del matx júnior entre el Montcada i el Sants

El  conjunt júnior A es proclamasotscampió del torneig d’Almeda

>> El júnior masculí és tercer

núria sánchez
redacció

Els cadets acaben
líders la primera fase

El dos cadets del CEB CanSant Joan han acabat la pri-mera fase líders, amb 7victòries i 1 derrota. El ca-det A ha començat a assolirels objectius de la tempo-rada, que es basen en con-juntar el grup de cara a latemporada vinent donar elpas a la categoria júnior.Per la seva part, el cadet Bha estat la sorpresa, mos-trant un joc molt bo iaconseguint una evolucióforça positiva. El presidentde l’entitat, Jordi Álvarez,s’ha mostrat molt il·lu-

núria sánchez
redacció

>> BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

sionat amb els resultats:
“Estic molt content per-
què tenim dos equips de
planter i tots dos han
guanyat les seves lligues.
Cal continuar treballant
per quedar el millor pos-
sible a la segona fase”. Elcadet A ha quedat englo-bat al Grup Segon delnivell B-1, mentre que elcadet B jugarà al mateixgrup però del nivell C-1.Tots dos començaran lasegona fase el 21 de genercontra el Sant Adrià i elMataró, respectivament. ElCEB Can Sant Joan juga ales pistes del CEIP El Viver.

BÀSQUET> Salle Montcada

El preinfantil A jugarà la segona fase al màxim nivell de la seva categoria

Els equips del CB Mont-cada no han descansat du-rant les festes nadalen-ques. El júnior A va par-ticipar al torneigd’Almeda i es va procla-mar sotcampió després deperdre la final contra elJoventut de Badalona perun ajustat 72-74. Elshomes d’ Hugo Gonzálezvan guanyar el primerpartit contra l’amfitrió,l’Ecoverd Almeda A, i lasemifinal contra el SAFAClaror. A la final, però,els montcadencs van mos-trar la millor cara de latemporada, aconseguintun avantatge de 19 punts.Però el Joventut va anarretallant la diferència i, enels instants finals, el Mont-cada va fallar la cistellaque permetia jugar lapròrroga. Tot i la derro-ta, l’entrenador s’hamostrat molt satisfet deljoc: “La valoració és molt
positiva. L’equip ha fet
un pas endavant, ha
demostrat fortalesa men-

tal i molta solidesa”. Alprimer matx de lliga del2007, el júnior va vèncerel Sants per 83-59. Per laseva banda, l’infantil A vaparticipar en torneig deNadal de la UDA Grame-net. L’equip d’AleixMonclús va perdre a la se-mifinal per 59-51 contrael Gràcia. La derrota  nos’ha de considerar un malresultat “perquè es tracta
d’un equip que juga a
una categoria superior”,ha indicat l’entrenador.
Segona fase. Elsequips de Promoció vaniniciar les competicions el13 de gener. El prein-fantil, que juga al màximnivell de la seva categoria,ha quedat líder de la pri-mera fase, amb només unaderrota. El preinfantil,dirigit per Ismael Sis-trachs, està enquadratdins d’un grup complicatperquè la resta d’equipstambé han estat primersde les seves lligues. Algunsdels rivals directes són elSiemens Cornellà i la UE

Mataró. En el primer par-tit, els locals van vèncerl’Escola IPSI per 73-45.D’altra banda, el mini A,el premini A, l’infantil A

i l’infantil B s’han classi-ficat per jugar als primersgrups dels seus nivells,degut al bon rendimentque han fet a la primera fase.

El cadet femení de La Salle va iniciar el 13 de generla segona fase guanyant el CEB Sant Jordi (63-47).Amb aquesta victòria el conjunt local és líder delGrup Tercer del nivell B-3. L’equip, que va jugar laprimera fase a nivell A, no va poder guanyar cappartit de la primera ronda. L’entrenador, Dani Mu-ñoz, ha declarat que han après molt: “Aquesta fase
tan intensiva ha servit per aprendre i millorar. Estem
treballant dur i, quan canviï la dinàmica, comen-
çarem a vèncer” , ha indicat Muñoz. NS

La Salle femení comença la nova fase

>> CICLOCROS. Campionat d’Espanya
 Hermes González,

segon en júnior

>> Hermes González en el podium del torneig de Catalunya

El montcadenc HermesGonzález va guanyar lamedalla de plata en ca-tegoria júnior al Cam-pionat d’Espanya de ci-clocros, que es va dispu-tar a Alcobendas (Ma-drid) el 14 de gener. Eljove veí de Vallençana vaacabar a tan sols cincsegons del primerclassificat. González, de16 anys,  porta dos anys
H. GONZÁLEZ

núria sánchez
redacció

competint al màximnivell i enguany ha quedattercer de Catalunya. Elmontcadenc s’ha mostratcontent amb els resultatsi ha reconegut desitjos declassificar-se per al Mun-dial de la temporada vi-nent. “El meu objectiu és
poder competir amb la
selecció”, ha dit el cor-redor local. D’altra ban-da el corredor DavidPeña, del Club CiclistaMontcada, va acabar al’onzè lloc en categoriaelit.

>> BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

 El júnior masculí
lluitarà per fer fases
núria sánchez
redaccióEl júnior masculí del CBElvira Cuyàs treballaràper mantenir intactes lesseves opcions de clas-sificació per a la fasesegüent. Els homes dirigitsper Domi Sánchez vanperdre contra el Vilassar,el segon classificat, per 84-79. Tot i la derrota,l’entrenador ha destacat labona acceptació dels seusjugadors: “He vist una

evolució i maduració res-
pecte altres tem-
porades”.  El júnior ocu-pa la tercera posició amb21 punts al Grup Tercerdel nivell B.
Altres equips.  Pel quefa a la resta de conjuntsdel club de Mas Ram-pinyo, el millor classificatés el premini, que es trobaal tercer lloc del Grup Pri-mer de Promoció D.L’equip mini ocupa lasetena posició del Grup

>>  Els dos cadets de Can Sant Joan han quedat primers

El Club Ciclista Montcada ja ha començat a prepa-rar la nova temporada, que s’iniciarà a mitjan fe-brer. L’entitat ha tancat el nou equip, enguany ambnombroses cares noves. En total, el club disposaràd’11 corredors: els elits Ibon Zugasti, Jordi Cer-vantes, David Peña i Enric Aran, el sot-23 Isaac Ma-segú, els sot-21 Jean Baptiste Tobias, Marc Vilano-va, Narcís Sallent i Joan Corominas i els sot-19 OmarMarcet i Eduard Prieto. El director tècnic continuasent Josep Maria Prieto, qui confia poder millorarels èxits de la temporada anterior. SA

CICLISME> CC Montcada
Enllestit l’equip d’aquesta temporada

Sisè del nivell B-1, el júniorfemení està classificat a laposició 15 al Grup Ter-cer de Territorial B,mentre que el conjunt sot-21 està classificat al novèlloc del Grup Ter
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>> FUTBOL. EF Montcada

núria sánchez
redaccióL’aleví A de l’Escola de

Futbol de Montcada man-
té intacte l’objectiu declassificar-se entre els
quatre primers. L’equip,
dirigit per José ManuelCano, va superar el Cata-
lònia, un rival directe, per
3-1. La victòria és moltimportant perquè con-
solida el conjunt a dalt de
la classificació per poderpromocionar a Preferent.
A la propera jornada,
l’aleví A visitarà el camp
del líder, la Damm.L’entrenador opina que,
tot i tenir una plantilla

L’aleví A lluita
per l’ascens

>>  Un jugador de l’aleví A de l’EF Montcada envoltat per tres rivals del Catalònia B

BÀSQUET
CB MONTCADA
Júnior.  Ct. CatalunyaPermanencia. Grup 11.
Jorn 2.
Mont.A-JAC Sants83-59Equip Partits Pt.1 Andorra 2 42 St Fruitós 2 4
3 Granollers 2 4
7 Montcada A 2 3
Júnior.  Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornada 14.Mont. B-Gr. Barna 76-74
Equip Partits  Pt.1 Juventut 12  22
2 Tarragona     13     20
3 St Gabriel 13  214 Montcada 13  21
Cadet. Preferent. Perma-nencia. Grup 11.Jornada
2.Mont A -Sicoris 75-83
Equip Partits Pt.1 Tarragona 2 42 Granollers 2 4
3 Sants 2 410 Montcada A1 1
Cadet.  Cam. Català B.Grup 2 Jornada 14
Juv. Bdn - Mont.B109-41
Equip Partits Pt.1 Juventut 14 28
2 Pia Sbd 14 263 Gironina 13 25
12 Montcada 14 17
Cadet Fem. Promoció B-
2. Grup 4. Jornada  1
Mont. -Gram. C 28-51Equip       Partits Pt.1 Gramanet 1 22 St Andreu 1 2
3 S. familia 1 2

6 Montcada     1 1
Infantil. Promoció B-1.Grup 04. Jornada 1.
St Boi-Mont.A 84-48
Equip Partits Pt.1 St. Boi   1 2
2  Tecla Sala     1      2
3 AESE  1 24 Montcada A  1 1
Infanti l. Promoció C-1
Grup 03. JornadA 1Descansa: Mont AEqu ip Partits Pt.1 Neus  1 2
2 St Nicolau  1 23 Setmenat  1 2
6 Montcada       0      0
Pre-Infantil. Promo. A-1
Grup 1. Jornada 1.Mont. -Ipsi 63-45
Equip Partits  Pt.1 Cornellà  1     22 Matarò        1     2
3 Montcada 1     24 Sama 1    2
Mini. Promoció. B-1.Grup 03.  Jornada 1
,inguella- Mont. 57-48Equip         Partits  Pt.
1 Montgat 1       2
2 St Andreu 1       23 Minguella        1       2
6 Montcada        1    1
Premini.Promoció B-1.
Grup 04.  Jornada 1.Mont.-La Garriga    27-75
Equip       Partits Pt.1 Caldes 1  22 St Gervasi     1       1
3 Ipsi          0       0
4 Montcada 1  0
Premini.Promoció D.Grup 01.  Jornada 1.
Mont B- St Andreu

Equ ip       Partits Pt.1 Minguella 1  2
2 Matarò          1        23 Elvira           1        1
4 Montcada 1  1
CB ELVIRA CUYAS
Sots-21. Territorial B.Grup 3 Jornades 13Descansa: Elvira C.Equip      Partits Pt.1 St Just 11 21
2 La Salut 11 203  Teià          11     20
9 Elv. Cuyas     11     16
Júnior.  Territorial B.
Grup 3. Jornades 14.Vilassar- Elvira C 84-79
Equip              Partits    Pt.1 Canet 13 252 Vilassar 13 24
3 Mollet 13 23
4 Elv Cuyàs 13 22
Jún. fem.Terri torial B.Grup 3.Jornades 13Mat arò- Elv.C. 68-12
Equip              Partits     Pt.1 Osona         11        22
2 Montmeló     12        213 Les Corts     12        21
15 Elvira C.      12        12
Mini promoció. Niv. B-1.
Grup 06. Jornada 1
Elvira C.-EsplugesEquip              Partits     Pt.1 Martinenc        1           22 Rocafort          1        2
3 Grup Barna    1        2
7 Elvira C. 0        0
Premini. Promoció D
Grup 01.Jornada 1Elvira C. - Ronçana
(Veure classificació CBMontcada)

CEB CAN SANT JOAN
Cadet Masc. Promo. B-1. Grup 2.Jornada 1
C.S.J.-St Adriàl  37-44
Equip     Partits   Pt.1 S.Familia 1         2
2 Lliçà 1         2
3 St Adrià 1         24 CSJ A 1         1
Cadet. Prom. Nivell C-1.
Grup 02. Jornada 1
CSJ B - Matarò   46-36Equip      Partits    Pt.1 Torellò  1         2
2 Lliçà  1         23 Vic 1         2
4 CSJ B  1         2
CB SALLE
Cadet. Promoció B-2.
Grup 5. Jornada 1.
Salle- St.Roman     67-75Equip      Partits     Pt.1 St Gervasi     1     22 St Ramon      1     2
3 Sabadell       1     2
8 Salle        1     1
Cadet fem.  Prom. B2.Grup 03.Jornada 1.
Salle-St Jordi 63-47
Equip       Partits   Pt.1 Salle         1       2
2 Salle Hortai   1      2
3 Voramar         1       24 Franqueses    1       2
HANDBOL

CH SALLE
Juvenil. Lliga catal.Niv. B-1.Jornad. 12
St Cugat- Salle 20-26Equip Partits Pt.

1 Granoll.     11     222 Salle     11     18
3 St Cugat    12     144 Matarò       10      10
Infantil Fem. CEVO.Grup 2. Jornades 9.
Salle- Canovelles 24-6
Equip       Partits Pt.1 St Martí 8          16
2 Palau. 8            83 Roquerol7            8
4 Salle 6            5
Infantil. Ct. Grup A.
Jornades 9
SalleA- St CugatEquip      Partits    Pt.1 La Roca  7          142 St Martí  9          10
3 Salle 8           6
4 Gran. 9           6
Infantil. Cat. 97 i 8
Salle -Parets     17-27Equip Partits   Pt.1 Matarò 7        122 Sbd 7        12
3 St Cugat 7        10
6 Salle 8          0
FUTBOL

EF MONTCADA
Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades 12Cardedeu-Mont. A 1-5
Equip Partits Pt.1 Garriga    11     33
2 Granollers  10     27
3 Roca     11     255 EF Mont.    10    22
Benjamí. 2a Grup 21.Jornades 12
Mont. B-Martorelles   1-0Equip        Partits Pt.1 Barberà     10      30
2 Canov.      11      303 Molletense  9      27

5 EF Mont.     11      19
Aleví. 1a div . Grup 2.Jornades13 i 14
Sta Eulalia- Montc. A 1-2
Mont. A - Catalonia 3-1Equip         Partits  Pt.1 Damm        13       33
2 St Andreu    13       303 Catalonia    12       26
4 Montcada    13       25
Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 13 i 14.Montc.B -Mollet 0-0
V alles- Montc. B 1-1
Equip Partits   Pt.1 Granollers   12     34
2 Parets           12     283 Palautordera 12     27
12 EF Mont. B 12     8
Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  13 i 14
Bellavista- Mont. A 0-2Mont. A --St Celoni 4-3
Equip Partits   Pt.1 Fundació  12    34
2 Canovelles  12    29
3 Sta Pepua  13    2711 Montcada   13    14
Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  11
Mont. B -Granollers        0-3Equip       Partits  Pt.1 St Celoni 10      30
2 Granollers 10      283 Ametlla 10       18
5 Montcada 9        17
Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  13 i 14Ametlla- Montcada B 0-4
Mont.-Bellavista 2-1
Equip     Partits  Pt.1 Garriga     9      24
2 Seva         10     213 Mont C       9      21
4 V alles    9      17
Cadet. 2a div. Grup 18

Jornades 13 i 14Montorness-Mont A 1-9
Mont A- Bellavista         3-0Equip       Partits  Pt.
1 Palau 10    30
2 Montcada 10    303 Garriga 11    22
4 Llinars  10     21
Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  13 i 14Mont. B-Sarriàt 3-4
Vila Olimpica- Mont B   5-0
Equip              Partits Pt.1 Vila Olimpica     11    28
2 Cinc Copes    9     24
3 Europa    8     2211 Montc. B    11     12
Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 13 i 14.
Granollers-Montc. A   5-2Equip       Partits  Pt.1 Mollet          13    37
2 Vilassar      13    323 St Cugat      13    26
15Montcada A 13    12
Juvenil. 2a div. Grup 19
Jornades 11 i 12Descansa:Mont B
Equip           Partits  Pt.1 Sta Pepu 9      24
2 Montornes 10      24
3 Canoveles 9      2213 Montc. 9        3

FUTBOL SALA

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3.Jornades 11Descansa: Mont.A
Equip   Partits   Pt.1 Vacari 8   22
2 Rubí. 8   213 Castell. 9   21
7 Mont. A      9   13
Juvenil. 2a div.

Jornades  11.Grup2Mollet-Mont A            2-4
Equip       Partits Pt.1 J Molina       8   22
2 Ripollet      7   21
3 Mollet      9   215 Montcada     8   18
STE GROUP
Benjamí. Grup. 2.Jornades 11
Esparraguera-STE 0-7
Equip    Partits Pt.1 STE         8   24
2 Sagarra    8   19
3 Canet       7   164 Teià         7   16
Benjamí. Grup. 1.
Jornades 11
St Cugat-STE B 8-4Equip        Partits   Pt.1 Martorell       9   27
2 Sta Coloma   8   243 Palau           10   22
9 STE B            8     7
Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 11Floresta-STE 7-3
Equip      Partits  Pt.1 Barcelona  10    28
2 Les Corts  8     21
3 Lloret  9     198 STE  9     13
Infantil. Grup. 3.Jornades 11
Pia Sbd-STE 2-4Equip      Partits   Pt.
1 STE          10    26
2 V.Tenes    9     243 Rubí    9     22
4 Pia Sbd   10     21
Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 11Martorell-STE     5-5
Equip     Partits  Pt.

1 Barça      10    302 Sta Coloma 8     19
3 Manresa      9    1911 STE            9     9
Juvenil. Nacional.Grup 6.Jornad. 11
STE-Manresa      3-5
Equip     Partits    Pt.1 Coloma 10    24
2 Corts 10    233 Barça  9     21
10 STE        9       9
AE CAN CUIÀS
Juvenil. 2a div B. Grup 1.Jornades 11
C.Cuiàs-Sagarra 2-6 Equip      Partits   Pt.1 Martorelles  10     28
2 Coloma         9    203 Sagarra         9    19
5 C.Cuiàs         9    18

ESCACS
Comarcal Cevos
Infantilt. Ronda 3
4 Carla Aguilera12 Daniel Hndez
15 Albert García
Aleví. Ronda 3
2 Jaume Teixidó
6 Daniel Fnandez7 Joel Iglesias
11  Alejandro Castro19 Raúl Montoro
Benjamí. Ronda 3 9 David de la Paz
13 David Escobar
16 Agustín Escobar34 Judith Fernandez
39 Aleix Colete44 Andreu Boullosa

ATLETISME
Cros Castellar-Prebenjamí Masculí
13 Alvaro Castro
-Prebenjamí Femení7 Natalia Castro
- Benjamí Masculí
1 Joan Riera- Benjamí Femení
4 Monica Castro- Aleví Femení
5 Alba Mayà
- Aleví Masculí6  Y eli Sagna
-Infantil Femení
4 PaulaTeruel- Cadet Masculí
3 Oualid Nassiri4 Adrián Serrano
7 Lluís Naval
- Cadet Femení1 Aida Ariza
3 Sara Zamarreño

Cros Sabadell-Cadet femení
1 Sara Zamarreño
2 Aida Ariza-Cadet masculí
2 Aitor Martín4 Adrià Serrano
-Infantil Femení
4 Paula Teruel-Aleví femení
4 Alba Mayà
20 Alba Molina-Benjamí masculí
4 Joan Riera-Prebenjamí Masculí
3 David Heredia

les classificacions

>> FUTBOL SALA. STE Group Montcada

El benjamí A és líder invicte i l’equip menys golejat de la lliga

El juvenil treballa perconsolidar-se al grup

>> Una jugada del matx entre el juvenil de l’STE i el Manresa

 SANTI ROMERO

núria sánchez
redacció

L’equip juvenil de l’STE
Group millora el seu joc itreballa per consolidar-se a
Nacional. L’equip, dirigit
per Francisco Burgueño,està format per jugadors
de primer any. Aquest fet
s’ha evidenciat a la prime-
ra volta del campionat, jaque l’STE ha estat força
irregular. Tot i això, el
coordinador, RamónFarré, ha destacat l’evo-
lució que han fet i la bona
actitud tant de l’entre-

nador com dels joves. “Els
jugadors estan millorant
el seu joc i estant mos-
trant una motivació posi-
tiva”, ha dit  Farré. El ju-
venil va perdre el primermatx del 2007 amb el
Manresa per 3-5.
Líder invicte.  El benjamíA de l’STE Group
Montcada està realitzant
una temporada espectacu-lar. Els nens, dirigits per
José Cervero i Manolo
Guerrero, segueixen enprimer lloc i sense conèi-

xer la derrota. A més,
l’equip és el conjunt
menys golejat i el mésgolejador. L’entrenador
s’ha mostrat molt content
amb el treball i els resultats:
“Els nens estan jugant i
evolucionant molt bé, els
entrenaments són bons i
això es ref lecteix en els
partits”. Tot i això, l’en-
trenador vol ser prudent
perquè considera que caprival es fàcil. El benjamí A
lluitarà per aconseguir clas-
sificar-se per a la CopaCatalunya.

curta en efectius, els nens
estan responent molt bé
a les expectatives creades:
“Tinc un equip amb pocs
jugadors i és difícil man-
tenir un bon ritme tota
la temporada. De
moment els nens estan
entrenant fort i jugant
molt bé”.
El conjunt compta amb
15 jugadors i, esporàdica-ment, puja  nens del segon
equip aleví. Tot i aques-
tes contrarietats, el tècnicmontcadenc es mostra
molt esperançat perquè
els nens treballen, lluiteni mostren una bona dis-
posició d’aprenentatge.

El juvenil de
Can Cuiàs

perd a casa
El juvenil de l’Associació
Esportiva Can Cuiàs ha
trencat la seva bona mar-xa a la Segona Divisió B.
El conjunt montcadenc
va perdre el primer partita casa el 13 de gener con-
tra el Sagarra, tercer classi-
ficat, per 2-6. Els homesde Matías Ruiz han patit
enguany un canvi de men-
talitat i això queda palèsen el joc. D’altra banda,
l’entrenador ha destacat
“la capacitat tècnica dels
seus jugadors”. El juve-
nil de l’AE Can Cuiàs co-
mença un mes clauperquè rep els primers
classificats. NS

>> FUTBOL SALA SANTI ROMERO


