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Un centenar de jugadors i ju-
gadores configuren els 9 equips 
que el Club Handbol La Salle ha 
format aquesta temporada. La 
presentació oficial dels conjunts 
es va fer el 8 de novembre al pa-
velló Miquel Poblet. “No hem 
volgut realitzar la presentació 
fins no tenir completats els 
equips al 100%”, va explicar a 
l’acte el president de l’entitat, Jo-
sep Maresma, qui va tenir parau-
les per a tots els conjunts. 
Dels benjamins i alevins, una 
quarantena d’infants que confi-
guren l’Escola, va subratllar la 
importància de tenir un planter 

“sòlid”. L’Escola està formada 
per  nens i nenes dels col·legis La 
Salle, Sagrat Cor, Reixac i Font 
Freda.

Reconeixements. El president 
va destacar molt especialment 
el fet d’haver pogut formar un 
equip infantil femení amb 15 
noies “quan en anteriors tem-
porades aconseguir un conjunt 
així ha estat molt difícil”. De 
l’infantil masculí, a Primera Ca-
talana, va dir “sou els que mi-
llor aneu, no heu perdut cap 
partit”, mentre que també va 
elogiar que el cadet i el juvenil 
també hagin pujat a Primera “i rimera

que alguns jugadors hagin pas-
sat als sèniors”. Quant al sènior 
B, Maresma considera que “són
un bon reforç per al primer 
equip”, i sobre aquest últim, el 
president va subratllar “el repte 
d’estar a la màxima catego-
ria”, tot i que l’inici de tempora-
da ha estat força irregular. Final-
ment, el president de l’entitat va 

reconèixer “la solidesa i el bon 
inici” del sènior femení, del que 
espera “poder pujar a la Lliga espera
Catalana”.
Acompanyant Josep Maresma 
en els seus parlaments, el regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC), va 
agrair al club, els jugadors i les 
seves famílies el suport que do-
nen a l’esport local. D’altra ban-

da, la coordinació dels equips del 
CH La Salle enguany recau en 
tres persones: Juan Andrés Espí-
nola –també jugador del sènior 
B– s’encarrega dels tres sèniors 
i de l’infantil femení, Pablo Ca-
marero és el responsable dels 
conjunts infantil, cadet i junve-
nil masculí i Àlex Weikert és el 
coordinador de l’Escola.

Silvia Díaz | Pla d’en Coll
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PRIMERA VICTÒRIA
El Mausa completa una gran
actuació i guanya el prime
partit de la temporada  

EL VALENTINE, IRREGULAR
Una nova derrota ‘in extremis’ amb 

el Llefià de Badalona evidencia les 

carències fora de casa

PÀG. 28 PÀG. 28

La Salle aposta pel 
treball del planter
El club presenta un centenar de jugadors i els 9 equips

Maresma – a l’esquerra– i Parra –al centre– durant la intervenció de Xavi Benítez, capità del primer equip, a l’acte de presentació
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El sènior millora el rendiment però 
el Banyoles empata a l’últim segon 

La Salle va deixar escapar a 
Banyoles una victòria que sem-
blava segura a 40 segons pel fi-
nal quan guanyava de dos gols 
de diferència. En els últims se-
gons els del Pla de l’Estany van 
igualar l’electrònic amb un gol 
de penal en l’últim segon del 
partit (28-28). 
Però més enllà de l’empat, cal 
destacar la millora del rendi-

ment dels jugadors respecte  
anteriors jornades, amb un 
gran joc col·lectiu, enllaçat i 
vistós. “Si m’haguessin pro-
posat abans del partit un em-
pat, ho hauria signat sense 
pensar-m’ho”, va confessar 
el tècnic, Dídac de la Torre,
“però veient el partit, no hem 
tingut prou”, afegia. 
Fa 15 dies, l’equip va perdre 
contra el Vendrell per 25 a 34.

Lluís Maldonado  | Redacció

A 40 segons per al final, els lassal·lians guanyaven per dos gols de diferència, 26 a 28 

MASCULÍ. LLIGA CATALANA
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FEMENÍ

Les noies s’imposen a 
l’Agramunt de Lleida 

El bon treball, tant en defensa 
com en atac, va permetre La 
Salle sumar la segona victòria 
en tres partits. L’Agramunt de 
Lleida va ser un rival dur que 
va doblegar amb un joc ràpid 
i efectiu al contracop. L’en-
trenadora, Esperanza Hoyos, 
ha destacat la gran actuació 
de la plantilla: “Hem sabut 
contrarestar les baixes a la 
primera línia”.

Lluís Maldonado  | Redacció

Tot i les baixes en atac van resoldre el partit per 18 a 27

Jugada d’atac al Miquel Poblet Partit de debut amb victòria a casa
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Jaume Creixell substitueix 
Alfonso Pino a la banqueta
La directiva va acordar per unanimitat cessar el tècnic per intentar sortir de la crisi

La directiva del CD Montcada 
ha pres la decisió de fer canvis a 
la banqueta per intentar buscar 
un revulsiu a la difícil situació 
de l’equip, que es troba a l’última 
posició de Primera Catalana 
amb només 5 punts en 10 jor-
nades. Després de diversos ul-
timàtums des que va començar 
la competició, finalment la jun-
ta de l’entitat va acordar per 
unanimitat el passat 16 de no-
vembre cessar el tècnic Alfonso 
Pino i contractar els serveis de 
Jaume Creixell, un entrenador 
amb molta experiència a cate-
gories superiors ja que ha diri-
git clubs com el Mataró, el Sant 
Andreu, l’Hospitalet i el Badalo-
na, entre d’altres. “Creiem que 
pot treure l’equip del pou en 
què es troba perquè té molta 
experiència”, ha indicat el pre-
sident del CD Montcada, Mo-

desto ‘Tato’ Sanchís, qui també 
ha tingut paraules d’agraïment 
per al tècnic sortint: “No tenim 
res contra ell, però havíem de 
prendre una decisió per inten-
tar canviar la dinàmica nega-
tiva”. Per la seva banda, Pino 
s’ha mostrat dolgut per la desti-
tució, però reconeix que “potser 
en la seva posició jo hauria fet 
el mateix”, diu l’exentrenador 
verd, qui assegura que al CD 
Montcada “m’he sentit sempre 
com a casa”.

El repte. Jaume Creixell arriba 
a Montcada amb l’objectiu de 
treure l’equip de la zona de des-
cens. Les estadístiques acumula-
des fins ara són negatives perquè 
el conjunt verd ha encaixat set 
derrotes, ha empatat dos partits 
i n’ha guanyat un altre fora de 
casa. El nou entrenador local no 
té cap mena de dubte que “sorti-

rem d’aquí i el CD Montcada 
continuarà a la categoria on 
com a mínim li pertoca estar”.
Creixell debutarà a la banqueta 
montcadenca el pròxim 15 de 
novembre a l’estadi de la Ferre-
ria contra el Marianao Poblet, 
també a la part baixa de la taula 
amb 6 punts. “Hem de lluitar 
per estar en una posició còmo-
de perquè aquesta tempora-
da podrien baixar més clubs 
a banda dels tres últims”, ha 

indicat el nou entrenador local, 
qui ha demanat l’ajut de l’afició 

per començar a remuntar la si-
tuació negativa. 

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Representants de la directiva, a l’esquerra, amb Creixell i el segon entrenador, Joan Endrino

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

El Sant Joan deixa escapar dos 
punts en el temps de descompte 

El nou empat de La Unió con-
tra el Bon Pastor (4-4) situa els 
homes de Quique Berlinghieri 
en una situació delicada, després 
de dues derrotes consecutives 
que els ha fet sumar només un 
punt de 9 possibles. Els de Can 
Sant Joan van dominar la prime-
ra part, però van cedir terreny al 
segon període on el Bon Pastor 
va saber aprofitar al màxim totes 
les ocasions de gol fins aconse-

guir l’empat a 4 en el temps de 
descompte. De res van servir els 
gols de Cristian per partida do-
ble, d’Ezequiel i Sergio

Sense excuses. “Hem fet una 
gran primera part, però a la 
segona hem baixat el ritme”,
assegurava el tècnic després 
del partit. Amb l’empat, el Sant 
Joan es col·loca en la part com-
plicada de la taula, encara amb 
prou punts de coixí respecte a les 

places de descens. “Estic tran-
quil, la situació és delicada, 
però no perillosa”, puntualitza 
Berlinghieri, qui subratlla la ca-
pacitat ofensiva de l’equip amb 
23 gols en 5 partits, però alerta 
que “pequem de falta de con-
centració”.
A la jornada anterior, la Unió va 
perdonar massa en atac i va aca-
bar perdent 2-1 en el descomp-
te, i això que Subi havia marcat 
l’empat al minut 90.

Lluís Maldonado  | Redacció

L’equip ja fa tres jornades que no guanya i només ha sumat 1 punt de 9 possibles

La Unió està ensopegant, amb dues derrotes i un empat en els darres tres partits
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L’Escola cau amb l’Espanyol 
i segueix cuer sense puntuar
El femení de l’Escola de Futbol 
ha sumat la vuitena derrota 
consecutiva, sense haver pun-
tuat encara a la competició i 
que l’ha ofegat com a cuer en 
solitari del grup.
El partit contra l’Espanyol va 
transcórrer segons l’esperat. 
Les montcadenques només 
van aguantar 20 minuts amb 
el marcador a zero. A partir 
d’aquell moment les blanc-i-
blaves van anar marcant fins 

arribar al descans amb un 4 a 
0. El guió de la segona meitat 
no va canviar. L’Escola corria 
sense arribada enmig del fred, 
i encaixant tres gols més fins 
arribar al definitiu 7 a 0. 
Quinze dies abans, les montca-
denques van fer suar a l’estadi 
de Can Sant Joan el líder, el Ba-
dalona, tot i perdre 0 a 4.
El tècnic, Gerard Taulé, con-
fia que arribi aviat la primera 
victòria que injecti ànims a la 
plantilla.

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL FEMENÍ

Tercer triomf
del Santa Maria
Una altra victòria treballada i 
patida per 4 a 3 contra el Sant 
Andreu de la Barca. Els gols de 
Juan Carlos, Gerard, un en prò-
pia porteria del rival i el definitiu 
d’Eri al minut 70 van capgirar 
el marcador i arrodonir el matx 
amb la victòria final.  El presi-
dent, Francisco Romero, creu 
que el rendiment de la plantilla és 
“bo”, però matisa: “Encara ens 
falta, hem jugat amb equips de 
nivell similar al nostre, però no 
ens podem adormir” | LM

FUTBOL 2A. Territorial

Els de Terra Nostra segueixen en ratxaIrma Soldevilla controla l’esfèric

Se salva un punt ‘in extremis’ i de penal a Guíxols

Un gol d’Albert Cuadras –a la 

foto–de penal quan passaven 

tres minuts del temps reglamen-

tari va permetre salvar un punt 

al camp del Guíxols, en un partit 

gris i sense gaire ocasions de gol 

per part de cap dels dos equips. 

El Guíxols es va avançar també 

amb un rigurós penal al minut 43 

de la primera meitat del partit. En 

l’anterior jornada, els verds van 

tornar a sumar una altra derrota 

a casa contra l’Igualada (0-1) i 

continuen immersos a la cua de 

Primera Catalana amb només 5 

punts en 10 jornades | LM
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El Valentine perd a Llefià amb un 
triple a falta de tres segons (62-59)

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

La bona pressió, l’excel·lent ac-
titud i la velocitat en pista van 
desbordar el Montmeló i van 
permetre sumar la primera vic-
tòria de la temporada i, a més, 
per golejada el 7 de novembre 
davant l’afició del Miquel Poblet. 
El partit va acabar al descans 
amb un 1 a 0 gràcies al gol de 
Javi Vázquez. Però ràpidament 
el  Montmeló va empatar només 
començar el segon temps. El gol 
va posar inicialment nerviosos  
als montcadencs, però es van 
sobreposar a l’ensurt tornant-se 
a avançar, primer amb el segon 
gol obra de Raúl, i el tercer de 
Jiménez. Però el rival va tornar 

a sembrar dubtes quan va reta-a sembrar dubtes quan va retaa sembrar dubtes quan va reta
llar diferències amb el 3 a 2 que 
podia presagiar que el Montmeló 
es creixeria. Lluny de tot això, el 
Mausa va encendre la guspira que 
va desesperar l’equip contrari fins 
sentenciar el matx amb el 7 a 2 
definitiu. Ni l’expulsió de Jonhy, 
per doble targeta groga, va restar 
qualitat al joc local a la pista. 

Qüestió de sort. El president, Pedro 
Litrán, reconeixia la importància 
de la victòria: “L’equip ha de-
mostrat que està bé, només ens 
faltava la sort de cara a porte-
ria”. I és que dues de les últimes 
derrotes contra grans equips han 
estat per només un gol.

En sis jornades, els montcadencs no han estat capaços de guanyar encara cap partit fora de casa

El Mausa suma el primer 
triomf a la lliga golejant 
el Montmeló per 7 a 2 

El Valentine continua negat fora 
de casa. A la pista del Llefià de 
Badalona, els de Miguel Ángel 
Cortón van tornar a oferir la cara 
més apagada de la temporada 
i sempre van anar al darrere al 
marcador. El triple d’Albert Orte-
ga que empatava a 59 el partit en 
l’últim minut no va servir com a 
cop d’efecte per endur-se la vic-
tòria. El Llefià va replicar i a falta 
de tres segons per a la botzina fi-
nal va clavar un triple que certifi-
cava el triomf final d’un conjunt 
que lluita per eludir el descens.
Una nota positiva del partit a Ba-
dalona va ser la reaparició d’Iván 

després de recuperar-se de la lesió 
que l’havia allunyat de les pistes 
en els darrers partits. 
El tècnic, Miguel Ángel Cortón, 
va resumir el partit amb contun-
dència: “Hem estat globalment 
apàtics i freds”. La derrota a la 
pista d’un Llefià que ocupa les úl-
times posicions “no entrava dins 
dels plans”, ha admès Cortón. 

Imbatibilitat a casa. A la jornada 
prèvia, el Valentine va superar el 
Calella al Miquel Poblet per 80 
a 66, mantenint la imbatibilitat a 
casa aquesta temporada. El partit 
va destacar per un joc ordenat i 
amb sistema.

Lluís Maldonado | Redacció

L’equip de Jaro sentencia el partit amb una gran segona part

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

Lluís Maldonado  | Redacció

L’aler Xavi Carvajal llençant a cistella

> Bons resultats del Shi-kan amb diversos podiums
El Club Shi-Kan Montcada ha obtingut bons resultats als dos últims 

campionats en què ha participat. Al Memorial Cifuentes, disputat 

a l’Hospitalet el 31 d’octubre, l’entitat local va sumar una medalla 

d’or, una altra de plata i tres de bronze. D’altra banda, a la vuitena 

edició de l’Open Ciutat de Lliçà, que va tenir lloc el 7 de novembre, 

el Shi-kan va aconseguir un guardó d’or, un altre de plata i quatre 

de bronze. El pròxim 21 de novembre, el club participarà al Cam-

pionat de Catalunya de Kyus i absolut sot-21 que es farà a Vilanova 

i la Geltrú. El dia 29, Sabadell acollirà la segona jornada de la Lliga 

del Vallès  | SA
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El montcadenc Joan Muñoz ha 
acabat a la segona posició del 
rànquing absolut masculí com 
a triatleta independent a la Lli-
ga Nacional de Catalunya, que 
s’ha disputat entre els mesos de 
maig i octubre. D’altra banda, 
l’esportista local ha finalitzat a la 
32ena posició absoluta masculí i 
el 66è a la categoria sènior mas-
culí i tercer com a independent 
al mateix grup | SA

Joan Muñoz 
acaba segon a 
la Lliga Nacional 
de Catalunya

David Jiménez surt liderant un contracop en la victòria contra el Montmeló al pavelló Miquel Poblet
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Joan Muñoz ha quedat en segon lloc
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

L’equip sènior A de l’AE 
Elvira-La Salle va acon-
seguir una victòria de 40 
punts davant el CE Santa 
Perpètua B (70-30) en l’úl-
tima jornada que ha dispu-
tat. Per la seva banda, el 
sènior B masculí va perdre 
contra el Nou Badia per 59 
a 69. Ambdós equips es 
troben a la sisena posició 

dels seus respectius grups 
del Campionat de Catalu-
nya Sènior. 
Pel que fa al conjunt feme-
ní, l’Elvira va caure derro-
tat contra el Llefià per 61 
a 70. Una setmana abans, 
el bloc montcadenc va per-
dre de forma àmplia contra 
l’AESE B per 70-41. El fe-
mení ocupa l’onzè lloc del 
Grup Cinquè de Tercera.

Sílvia Alquézar | Redacció

> L’EF Montcada guanya l’Spinola
El sènior de l’EF Montcada de futbol sala va superar 

l’Spinola per 6-2 en el darrer matx de lliga disputat. Els 

montcadencs, que es troben a la zona baixa de la taula 

de Segona Divisió, van perdre una setmana abans contra 

el Lliçà d’Avall per 6-0. D’altra banda, l’FS Mausa Mont-

cada B –a la foto– va vèncer el Castellar per 6-0. L’equip 

juga a Tercera Divisió | SA

L’equip sènior A de l’AE 
Can Cuiàs va empatar a 9 
contra els Salesians de Saba-
dell en el matx disputat el 7 
de novembre a les pistes es-
portives del barri. Va ser un 
partit amb dues parts ben 
diferenciades. La primera, 
que va acabar amb un 5 a 
8 en el marcador, va ser de 
domini visitant, tot i que va 
inaugurar el marcador el 
conjunt de Matías Ruiz amb 
un gol matiner quan només 
s’havien jugat 20 segons. 
“Vam tenir 10 minuts do-
lents que va aprofitar el ri-
val per obrir diferències”,

ha explicat l’entrenador, qui 
remarca que el seu conjunt 
va canviar radicalment a la 
segona part “fent un gran 
partit”. Els montcadencs 
van ser capaços d’igualar 
el marcador a 9 i, fins i tot, 
van disposar de l’última 
ocasió per marcar amb un 
pal a falta de sis segons que 
hauria suposat la victòria. 
El Can Cuiàs A ha sumat 
dos empats i una derrota i 
té un partit ajornat contra 
La Floresta.
D’altra banda, el sènior B 
va perdre contra l’Orrius 
per 1-4 i amb l’Olimaja 
Sala per 4-3.El Can Cuiàs A va empatar a 9 gols contra els Salesians de Sabadell

El sènior B masculí és sisè i el femení és a l’onzè lloc

El conjunt B va perdre per 1 a 4 amb l’Orrius 

L’equip A venç el Santa 
Perpètua B per 40 punts 

El sènior A empata a 9 
contra els Salesians

> La Salle B ensopega contra el Gavà C

> Victòria del Montseny-Can St. Joan
El B Montseny-Can Sant Joan va guanyar per una àmplia di-

ferència (100-49) contra el Gassó Ripollet Caixa de Girona. 

Els montcadencs van estar molt encertats en el capítol ofen-

siu amb 18 triples. Amb aquest triomf, el conjunt local se 

situa a la sisena posició empatat amb l’Elvira La Salle A, amb 

10 punts al Grup Cinquè del Campionat de Catalunya | SA

El sènior B de La Salle va perdre contra el Gavà C per 37 a 

28 en un matx on la clau de la derrota va ser la mala defensa 

dels montcadencs, segons ha destacat el cos tècnic enca-

pçalat per Juan Manuel Fernández. La Salle B, que a l’última 

jornada tenia descans, es troba a la sisena posició amb 2 

punts al Grup Sisè de Tercera Catalana | SA
La Salle B va superar el Molins de Rei B per 34-31 
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La Lliga Escolar, organit-
zada per l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure 
(IME) i el Consell de l’Es-
port Escolar de Montcada 
(CDEM), ja ha començat. 
Un total de 30 equips de les 
escoles i entitats esportives 
del municipi prendran part 
a les diferents competici-
ons de futbol sala, bàsquet 
i handbol. La Lliga més 
nombrosa és la de multi-
esport, que enguany s’ha 
iniciat amb l’handbol. Els 
partits es disputen els di-
vendres a la tarda. “Estem 
contents perquè han sor-
tit més equips que l’any 
passat”, ha dit el president 
del CDEM, Agustín Fuer-
tes, qui ha comentat que 
no hi ha canvis respecte 
temporades anteriors per-
què “la lliga funciona bé 
i és una iniciativa que té 
bona acollida entre els 
escolars”.

Presentació. El pavelló 
Miquel Poblet acollirà el 
pròxim 21 de novembre la 
presentació dels nous Jocs 
Escolars que enguany in-
clou menys propostes lúdi-
ques a causa de la conjun-
tura econòmica. La festa 
començarà a les 10h –una 
hora més tard de l’horari 
habitual– amb la tradicio-
nal desfilada de tots els es-
portistes sobre el parquet 
del Miquel Poblet. 
La Joventut Atlètica Mont-
cada ( JAM) participa en 
l’esdeveniment un any 
més amb l’organització de 
diversos jocs relacionats 
amb l’atletisme. El que no 
hi haurà enguany seran 
les activitats lúdiques que 
es feien fora del recinte es-
portiu com els inflables ni 
tampoc la xocolatada. “La 
festa s’espera que sigui 
un èxit com cada tem-
porada”, opina Agustín 
Fuertes.

COMPETICIONS

La tradicional desfilada dels equips es farà al pavelló Miquel Poblet

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Multiòpticas Isis A 
rep la quarta derrota

KORFBAL

El preinfantil masculí suma 
dues victòries consecutives

El Multiòpticas Isis A va 
tornar a perdre aquesta 
jornada contra l’actual 
campió de lliga de Prime-
ra Divisió, el Vacarisses, 
per 4 a 14. Els montca-
dencs han perdut els qua-
tre partits disputats fins 
ara, tots amb rivals de la 
part alta de la classifica-
ció. “Si no hagués estat 
per la manca d’encert, 
com sempre, el resultat 
hauria estat més ajus-
tat”, ha dit l’entrenador, 
Dani Vidaña. El Multiòp-

ticas Isis ha començat a 
preparar els pròxims tres 
enfrontaments “impor-
tants de veritat”, remarca 
Vidaña, perquè són rivals 
directes en la lluita per la 
permanència a la màxima 
categoria. L’equip local re-
brà la visita del Sant Llo-
renç i es desplaçarà a les 
pistes del Sant Cugat i el 
Castellbisbal. D’altra ban-
da, el Multiòpticas Isis B 
va guanyar el Vacarisses 
B per 6-5. L’equip és tercer 
empatat amb el segon, el 
KC Barcelona.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip preinfantil mascu-
lí del CB Montcada va a 
més, un fet que s’ha traduït 
a les dues últimes jornades 
amb dues victòries conse-
cutives contra el Montgat 
per 44-36 i davant el Pre-
mià a domicili per 42-54. 
Al matx disputat a la pis-
ta municipal de la Zona 
Centre, els montcadencs 

no van fer un bon partit, 
tal com reconeix el seu 
entrenador, però es van 
endur el triomf. “No va 
ser una setmana normal 
d’entrenaments perquè 
teníem tres lesionats i, 
fins i tot, un dia només 
van entrenar dos nois”,
ha explicat el tècnic, Javier 
Resa, qui s’ha mostrat molt 
content amb el treball i 

l’evolució dels components 
de la plantilla, formada 
per nens de 12 i 13 anys. 
L’objectiu d’aquesta tem-
porada és progressar com 
a jugadors a nivell de tèc-
nica individual i millorar 
el joc col·lectiu. El conjunt 
local ocupa el tercer lloc 
amb tres triomfs i dues 
derrotes al Grup Desè del 
Nivell B.

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip sots-21 femení de 
l’AE Elvira-La Salle es tro-
ba a la primera posició del 
Grup Primer del Campio-
nat de Catalunya Nivell 
A amb quatre victòries i 
només una derrota, empa-
tat amb el Minguella-Cor-
tijosa A. A les dues últimes 
jornades, el conjunt mont-
cadenc ha aconseguit uns 
triomfs ajustats però im-
portants, que el mantenen 
a dalt de la classificació. 

Els resultats. Al darrer 
matx, disputat el dia 8 de 
novembre a la pista muni-
cipal de la Zona Esportiva 
Centre, l’equip es va im-
posar al Sant Andreu de 
Natzaret –novè classificat 
amb cap triomf en cinc jor-
nades– per 71-66. D’altra 
banda, una setmana abans, 
les noies de l’Elvira es van 
imposar al Centelles –que 

tampoc ha guanyat cap 
partit des que ha començat 
la lliga– per 62-67.  

El sots-21 femení és 
primer amb 4 triomfs

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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La Lliga Escolar arrenca amb més 
equips que la temporada passada
La presentació es farà el dia 21 amb menys propostes que la campanya anterior a causa de la crisi 

> Derrotes del cadet del Can St. Joan
El cadet del CEB Can Sant Joan ha ensopegat a les dues últi-

mes jornades. Els montcadencs van perdre contra el Mas de 

Sant Llei per 74-70, mentre que set dies abans van caure de-

rrotats contra el Llefià per 36 a 64. L’equip de Can Sant Joan 

es troba a la penúltima posició del Grup Desè del Campionat 

de Catalunya del Nivell B amb 1 victòria i 4 derrotes. Pel que 

fa al sots-25, l’equip va perdre contra el Sant Nicolau B per 

101 a 48, una dura derrota que enfonsa els montcadencs a 

l’últim lloc amb cap victòria i sis ensopegades. El matx del 

preinfantil femení es va ajornar a petició del rival | SA
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El sots-21 femení és primer
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El premini A juga al Nivell B
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip de Javier Resa es va imposar al Montgat (44-36) i al Premià (42-54)

El conjunt B va guanyar el Vacarisses B per 6 a 5

David Rua, del sènior A, en un partit disputat a casa
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FUTBOL. EF MONTCADA

El benjamí A es manté a dalt tot i 
perdre amb l’Andalucía a casa

L’equip benjamí A de 
l’EF Montcada es troba a 
la cinquena posició de la 
classificació del Grup Sisè 
de Primera Divisió amb 13 
punts. Els nois que entrena 
Norbert Sánchez –jugador 
del CD Montcada– van 
perdre a la darrera jornada 
contra el Barberà Anda-
lucía, el tercer, per 1-4 en 
una primera part bastant 
negativa per als montca-
dencs que, a la represa, 
van ser capaços de canviar 
la dinàmica i millorar el 
joc. “El resultat és una 
mica enganyós perquè al 
segon període vam crear 
ocasions per marcar més 
d’un gol”, ha comentat el 

tècnic, qui assegura que 
està molt content amb 
la plantilla perquè “s’ho
pren tot amb molta se-
riositat i va progressant”.
Per a l’EF Montcada, 
l’objectiu és que els nens 
es diverteixin jugant a 
futbol i, alhora, vagin ad-
quirint els coneixements 
tècnics d’aquest esport. 
A la pròxima jornada, el 
benjamí A jugarà contra 
la Llagosta, el quart clas-
sificat, a només dos punts 
dels montcadencs.
D’altra banda, el cadet 
A ha encaixat la primera 
derrota de la lliga con-
tra el Lliçà d’Amunt per 
2-3. Malgrat tot, l’equip 
segueix a dalt, igual que 

l’infantil, que també està 
tenint una trajectòria molt 

positiva amb bons resul-
tats i bon joc.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El prebenjamí debuta a casa 
golejant el Lliçà de Vall

L’equip cadet de l’AE Can 
Cuiàs no ha sumat encara 
cap punt. Els montcadencs 
es troben a l’última posició 
al Grup Primer de Segona 
Divisió després d’haver en-
caixat dues noves derrotes. 
El conjunt local va perdre 
contra l’IES Associació Es-
portiva A per 15-2 i, a la 
jornada següent, va enso-
pegar davant del Babar A 
per ?. | SA

El cadet del 
Can Cuiàs 
és cuer amb 
cap punt 

FUTBOL SALA

El jugador del benjamí A Marcos controla una pilota perseguit per un rival
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El conjunt prebenjamí 
del FS Mausa Montcada 
ha debutat a la lliga amb 
una golejada a casa con-
tra el Lliçà d’Avall per 
10-1. L’entrenador, Javier 
Álvarez, ha lloat els petits 
per la bona imatge que 
van oferir en el primer 
matx oficial de la tempo-
rada. “Van jugar bé en 
defensa i, en atac, van 

lligar força jugades que 
van acabar en gol. Fins 
i tot m’han sorprès a mi 
del nivell que han exhi-
bit”, destaca l’entrenador, 
que també és jugador del 
primer equip sènior del 
Mausa.

La plantilla. L’equip pre-
benjamí està format per 
una dotzena de nois 
d’entre 4 i 8 anys que 

busquen passar una esto-
na divertida alhora que 
aprenen a jugar a futbol 
sala. “El nostre objectiu 
és que s’ho passin bé. 
Si això va acompan-
yat de bons resultats, 
millor encara, però no 
és la finalitat”, opina el 
tècnic en la seva primera 
campanya al capdavant 
de l’escola del FS Mausa 
Montcada.

Sílvia Alquézar | Redacció

Els montcadencs van caure per 1-4, mentre que a la jornada anterior van superar el Mercantil D per 1-5
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Els prebenjamins del FS Mausa Montcada han debutat a la lliga amb bon peu

L’equip juvenil de La Salle 
és el líder del Grup Quart 
de Primera Catalana amb 
sis victòries en sis jornades. 
A l’última jornada disputa-
da, els montcadencs de Luis 
Canalejas es van imposar 
al Ce Avenç per 25-19 en 
un matx poc brillant i amb 
nombroses imprecisions 
que, malgrat tot, no van 
fer perillar el triomf local. 
Set dies abans, el conjunt 
infantil no va tenir cap pro-
blema per superar el Creu 
Alta Sabadell –el cuer amb 
cap punt– per 8-30. La Salle 
està empatada amb 6 punts 
amb el Cerdanyola. A les 
dues pròximes jornades, 

els nois de Luis Canalejas 
tenen dos partits compli-
cats perquè s’enfrontaran 
a rivals directes en la lluita 
per passar a la fase següent. 
Primer rebran la visita del 
Terrassa, el quart classifi-
cat, i a la setmana següent, 
es desplaçaran a la pista 
dels cerdanyolencs.

Altres resultats. Pel que 
fa a la resta d’equips del 
planter, el juvenil va perdre 
contra La Salle Bonanova 
per 37-35, el cadet va caure 
derrotat amb el Manyanet 
per 19 a 28 i l’equip femení 
infantil va ensopegar amb 
el Creu Alta de Sabadell 
per un clar 8 a 22.

L’equip infantil és 
primer amb sis de sis  

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil de La Salle ha guanyat tots els partits que ha disputat fins ara
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> El juvenil del CD Montcada, líder
L’equip juvenil del CD Montcada –a la foto– s’està mos-

trant fort en l’inici del campionat de lliga amb cap der-

rota. Els montcadencs han sumat els 9 punts que han 

disputat i es troben a la part alta de la classificació del 

Grup 24 de Segona Divisió. Els homes de Juan Meca 

van golejar el Parets B per 7-0 i el Barberà Andalucía, 

per 6-1. D’altra banda, el juvenil de l’EF Montcada es 

troba al mig de la taula del Grup 25 de Segona Divisió 

amb 4 punts. L’equip d’Alejandro Salas va perdre en les 

dues darreres jornades contra el Santa Perpètua A, per 

5-0, i va caure per només un gol (4-5) a casa davant del 

Bellavista Milán de Santa Coloma | SA
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El cadet no ha guanyat cap matx
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