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L 'Autònoma va aconseguir
un nou títol de la Copa Cata-
lana davant un fluix Sant

Llorenç, amb un resultat final de
21 a 16. Una primera part sense
encert en atac va deixar als ega-
rencs sense possibilitats.

L'emoció va acabar abans que
l'espectacle. Enguany semblava
que no es podria viure una final de
Copa tan intensa com d'altres edi-
cions. Tots dos equips arribaven
amb baixes, Alícia Salvador pels
de Terrassa i la lesionada Raquel
Varela per l'Autònoma. I a sobre,
es preveia que els de Bellaterra
eren superiors.

Tot i això, l'arrencada de Sant
Llorenç va ser ràpida i efectiva. Es
van avançar només començar el
partit i van defensar amb eficàcia
els primers intents d'anotació de
l'Autònoma. Un parcial de 3 a 0 va
trencar per primer cop el marca-
dor. I amb les tres cistelles no co-
mençava només un avantatge al

tanteig sino també la demostració
ofensiva de Montse Cortés i Marta
Sánchez.

El Sant Llorenç no podia llençar
el partit tan ràpid. Xavi de penal i
Raül Barbero de llançament van
permetre apropar-se fins al 4 a 3.
Una remuntada no finalitzada que
no es tornaria a repetir.

La reacció
L'Autònoma va respondre amb
contundència. Parcial 4 a 0 i mar-
cador còmode per al descans. Con-
tinuava el duel d'encistelladores,
Marta Sánchez i Montse Cortés
mantenien una efectivitat molt
elevada. Semblava que la igualtat
havia acabat, ens quedava però
massa espectacleper viure. Al des-
cans es va arribar amb 9 a 5 a favor
dels de Bellaterra.

A la represa (amb Luis Rosa al
camp, substituint Antonio Var-
gas) no va canviar la tendència.
Del 9 a 5 al 12 a 5 i pujant. El Sant

Llorenç no trobava bones opcions
de llançament i en defensa se sen-
tia impotent. Semblava que tots
dos equips veien que la Copa seria
per als de negre.

Però això no va impedir veure
potser els millors minuts del par-
tit. En nou minuts, del 41 al 50, es
van aconseguir 14 cistelles. Eren
constants, d'uns i dels altres. Da-
vid Guzmán va encistellar tres,
Luis Rosa dues i Montse Cortés,
una (amb aquesta donava fi al
duel amb la seva companya Marta
Sánchez que va deixar d'anotar al
minut 20). En els darrers minuts
les defenses van afluixar i els
atacs es van permetre algunes ju-
gades més arriscades. A falta de
tres minuts per al final els ega-
rencs van fer el seu únic canvi,
Jonhatan Malo va entrar per Raül
Barbero, ja era però massa tard.
El marcador final, 21 a 16 amaga-
va un partit sense igualtat, però
ben farcit d'espectacle �

KORFBAL Una primera part poc encertada va deixar sense opcions el Sant Llorenç

El CK Autònoma guanya
la Copa Catalana

E l passat diumenge, 21 de des-
embre, va quedar inaugurat
l'edifici d'ampliació i refor-

mes delsserveis centrals, adminis-
tratius i esportius de l'Atlètic de
Terrassa Hoquei Club.

El nou edifici suma un total de
235 m2 i l'estructura se situa just
sota nivell del sòl per a aconseguir
una millor il·luminació interna.
Aquest consta de dues sales de re-
unions: una per a grups esportius
i altra per a acollir actes diversos
així com rodes de premsa i assem-
b l e e s . A m é s t a m b é s ' h a n
construït altres despatxos desti-
nats a l'oficina tècnica d'hoquei i
serveis administratius.

La inauguració va córrer a
càrrec de Pere Navarro, alcalde de
Terrassa. També van estar pre-
sentsen l'acte JosepZaguirre,regi-
dor d'esports de l'Ajuntament de
Terrassa i, Anna Sala, tinent
d'alcalde d'acció territorial i ser-
veis urbans del mateix Ajunta-
ment �
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L'Autònoma no va fallar en la final de la Copa Catalana de Korfbal  FOTO: UFEC

Ja pren forma Montcada Aqua, el
nou centre municipal esportiu i
de lleure. El centre, que acaba de
ser inaugurat, està situat a Mas
Ram, a la zona del Pla d'en Coll de
Montcada i Reixac.

Lapartque s'estrena és la prime-
ra fase del complex i consta de tres
plantes. La planta subterrània
acull la sala de màquines i calde-
res i, posteriorment, tindrà un
aparcament. La planta baixa eng-
loba tots els serveis aquàtics, amb
una graderia de 100 metres qua-
drats. A la primera planta s'hi tro-

ben les diferents sales d'aeròbic,
fitness i espinning, entre d'altres.
En fases posteriors, el complex
acollirà també una biblioteca, un
aparcament i una sala polivalent
per tot tipus d'esdeveniments cul-
turals i festius.

Els treballs de Montcada Aqua,
a càrrec de l'empresa Tiferca, es
van iniciar el 15 de maig de 2002.
El complex esportiu té un pressu-
post de 3.527.392 euros, aportats
per l'Ajuntament de Montcada i
Reixac, la Diputació de Barcelona
i la Generalitat de Catalunya �

DIPUTACIÓ La instal·lació municipal, inaugurada

Montcada Aqua, el nou
centre d'esport i lleure

Montcada Aqua. Ja s'ha estrenat la primera fase, que consta de tres plantes  FOTO: UFEC

HOQUEI HERBA Inaugurat el nou edifici de serveis

Un nou edifici per a la
llar del Atlètic Terrassa

Un nou edifici per a un gran de l'hoquei


