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La UE Sant Joan Atlètic ha fet 
canvis a la banqueta a manca 
de set jornades perquè acabi 
la lliga per donar un revul-
siu a l’equip amb l’objectiu 
d’assegurar-se la permanència 
a la Primera Territorial. El con-
junt montcadenc ocupa la sise-
na posició per la cua al Grup 
Segon amb 31 punts, un lloc 
preocupant perquè enguany hi 
podria baixar més equips dels 
tres últims a causa dels descen-
sos compensats de categories 
superiors. A les últimes jorna-
des, els homes de Marcos Her-
moso i Marc ‘Pitu’ Rodríguez 
han perdut al camp del Bon 
Pastor (2-0) i a casa davant el 
Llefi à per 0-3. Precisament, en 
acabar aquest matx, el cos tèc-
nic va plantejar a la diretiva del 
Sant Joan que seria bo un canvi 
“per fer reaccionar la planti-
lla a les últimes jornades”,
ha indicat Rodríguez, qui ha 
manifestat la seva voluntat de 
continuar vinculat al club. En 
aquest sentit, el president, José 
González, ha acceptat la pro-
posta dels tècnics. “Hem de 
posar tots els mitjans perquè 
l’equip es mantingui a Pri-
mera”, ha manifestat el màxim 
responsable del club.
El nou entrenador és Oswal-
do Leboso, argentí de 55 anys 
que té el títol d’entrenador na-

cional i, en l’actualitat, dóna 
classes a la Federació Catala-
na de Futbol. Ha format part 
del cos tècnic de clubs com el 
Badalona, de Tercera Divisió, 
i el Vista Alegre, el seu últim 
equip, a Preferent. També ha 
estat el tècnic d’altres conjunts 
com el Barceloneta i el desapa-
regut Hospitalet Atlètic. El nou 
entrenador va ser presentat a la 
plantilla el 15 d’abril i ja diri-
girà l’equip en el matx contra 
el Molletense, el dia 18.
D’altra banda, la directiva del 
Sant Joan ha avançat que la re-
captació del partit del pròxim 2 
de maig al camp municipal de 
Can Sant Joan es lliurarà ínte-
grament a la Fundació Projecte 
Home, amb una seu a Vallença-
na, que treballa per ajudar per-
sones drogodepents.

Sílvia Alquézar | Redacció
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MARXA A PEU
El Cim organitza els dies 8 i 9 
de maig la 26ena edició de la 
caminada a Montserrat

ELS ESCACS, SALVATS
La UE Montcada ha aconseguit la 

permanència a la Divisió d’Honor 

del Campionat de Catalunya

PÀG. 29 PÀG. 29

El Sant Joan canvia l’entrenador per 
donar un revulsiu a falta de 7 matxs
Oswaldo Leboso és el nou tècnic en substitució del tàndem format per Marcos Hermoso i Marc Rodríguez
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Éric Calvo intenta una acció individual per la banda dreta en la derrota a casa contra el Llefi à

L’Escola deixa 
el darrer lloc 
en empatar a 
Blanes a 4 gols

L’equip femení de l’EF Montca-
da ha deixat l’última posició del 
Grup Segon de Primera Divisió 
després de treure un empat a 
quatre gols al camp del Blanes, 
fi ns llavors l’antepenúltim amb 
7 punts. Les montcadenques 
s’han vist benefi ciades per la 
incompareixença del Vic en 
la seva visita al terreny de joc 
de l’Espanyol, motiu pel qual 
la Federació ha sancionat el 
conjunt osonenc amb 3 punts 
menys i, com que en tenia 7, es 
col·loca cuer amb un menys que 
l’Escola. Aquesta és una bona 
notícia per a l’equip de Pere Ri-
cart, el nou entrenador, qui s’ha 
marcat com a objectiu aconse-
guir la permanència a la catego-
ria tenint en compte que només 
baixarà el darrer classifi cat.  A 
la pròxima jornada, el femení té 
un matx molt important ja que 
es desplaçarà al camp del Vic.

FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’Escola ha sortit de l’última posició

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

El Santa Maria, a dos punts del descens 

La UE Santa Maria ha enca-
denat una ratxa negativa de 
resultats que l’han situat a tan 
sols dos punts de la zona de 
descens al Grup Sisè de Segona 
Territorial. L’equip d’Antonio 
Conejero no guanya des del 
passat 6 de març al camp del 
Carolinense. D’aleshores ençà, 

ha encaixat quatre derrotes, les 
últimes contra el Sant Andreu 
de la Barca per 4-0 i a l’estadi 
de la Ferreria per 1-2 contra el 
Can Deu, un rival directe en 
la lluita per la permanència. El 
conjunt de Terra Nostra està 
patint en la recta fi nal de la tem-
porada moltes baixes per lesió, 
una situació que s’agreuja amb 

les nombroses expulsions. El 
Santa Maria tampoc va poder 
treure profi t del partit ajornat 
al minut 45 al camp de La Pla-
nada amb el resultat de 0-1. La 
segona meitat es va jugar el 8 
d’abril i, al fi nal, el Santa Maria 
no va poder passar de l’empat 
tot i anar guanyant per 1-3 a 
falta de pocs minuts.

Lluís Maldonado  | Redacció
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Un CD Montcada reforçat
suma dos resultats positius
El conjunt verd va vèncer el Guíxols per 1-0 i va empatar a 3 al camp del Marianao 

El CD Montcada, que ha recu-
perat alguns jugadors lesionats, 
s’ha refet de la mala ratxa amb 
dues jornades consecutives 
sumant dos resultats positius 
davant de rivals directes en la 
lluita per mantenir-se a Primera 
Catalana. Els locals, entrenats 
per Jaume Creixell, van acon-
seguir una victòria a l’estadi de 
la Ferreria contra el Guíxols per 
1-0, amb un gol en pròpia porta 
del rival al minut 71 en intentar 
refusar una centrada de Carrión 
per la banda després d’un con-
tracop. El triomf va ser molt ce-
lebrat per la plantilla perquè no 
es guanyava un matx des del 21 
de febrer al camp del Sants. 

Els verds també van sumar en 
el seu desplaçament al camp del 
Marianao Poblet, on van empa-
tar a 3 gols en un matx amb una 
part per a cada equip. 

Gol ‘in extremis’. A la primera 
meitat, el rival va jugar millor 
que els montcadencs, que es van 
mostrar força nerviosos. El Ma-
rianao es va avançar en el mar-
cador al minut 17, però el CD 
Montcada va igualar l’electrònic 
en transformar Carrión un pe-
nal al minut 23. L’alegria verda 
va durar poc perquè el rival va 
tornar a marcar en materialitzar 
una pena màxima. Amb el 2-1 es 
va arribar al descans.
A la represa i després d’uns can-

vis, el Montcada va oferir una 
millor imatge. Els montcadencs 
van neutralitzar l’avantatge amb 
un gol de Garzón al minut 66, 
però al 69 el Marianao Poblet va 
fer el 3-2. Els verds, que no van 
tirar la tovallola en cap moment, 
van obtenir la recompensa al 
seu treball amb un gol de Rubén 
al darrer minut en culminar un 
contraatac amb una vaselina per 
sobre del porter. 
“Per a nosaltres, cada partit 
és a vida o mort perquè en-
trem en la fase més decisiva 
de la lliga”, ha dit l’entrenador. 
A manca de vuit partits, el CD 
Montcada ocupa la quinzena 
posició –el sisè per la cua– amb 
35 punts.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Iván Peralta llueix el braçalet de capità en la victòria a casa davant el Guíxols

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

HANDBOL

La Salle Iste, sotscampiona de 
la lliga de Primera Catalana

Una derrota sempre fa mal 
però, quan és a la fi nal pel títol 
de la Lliga de Primera Catalana, 
podria ser encara més dolorosa. 
La Salle Iste va perdre per 26 a 
14 contra el Valldoreix en la fi nal 
però, lluny de les cares llargues 
i decebudes, les montcadenques 
van saber valorar la recompensa 
d’arribar tan lluny i d’haver su-
perat per 22 a 29 en semifi nals el 
Tortosa, l’amfi trió de la fase fi nal 
que encara no havia perdut cap 
matx aquesta temporada. “Al 
principi de la campanya, nin-
gú apostava per nosaltres, però 
hem anat fent bé la feina, que-
dant primer segones de grup 
de la fase regular i, després, 
guanyant contra pronòstic el 
gran favorit, el Tortosa”, ha 
indicat la jugadora Marta Casa-
juana. A la fi nal, disputada el 28 
de març, la plantilla d’Esperanza 
Hoyos va pagar car el gran es-
forç del dia anterior a la semifi -
nal, amb gran desgast físic. 

Handbol masculí. La Salle ha 
acabat la Lliga Catalana amb 
una victòria a la pista del Po-
blenou, el tercer classifi cat, per 
32 a 38 en un gran matx dels 
montcadencs. Els homes de Dí-
dac de la Torre van controlar el 
partit en tot moment, anant sem-
pre per davant en el marcador. 
L’entrenador està molt satisfet 
perquè “l’equip ha complert 

l’objectiu de la permanència 
amb bona nota”. La Salle mas-
culí ara començarà la competi-
ció de la Copa Catalana.  
L’equip tècnic ja busca incor-
poracions necessàries per refor-
çar la plantilla per a la propera 
temporada i “poder lluitar per 
nous objectius”, ha indicat 
l’entrenador, que veu un bona 
projecció de futur per a l’equip.

Lluís Maldonado  | Redacció

L’equip va perdre la fi nal contra el Valldoreix per 26 a 14 i va eliminar en semifi nals el Tortosa

 
Torna Germán però es lesiona Iván Peralta
La notícia positiva als dos da-

rrers partits ha estat el retorn del 

davanter Germán després d’un 

any i mig allunyat dels terrenys 

de joc a causa d’una lesió que 

el va fer passar per quiròfan. 

L’equip s’ha reforçat amb el re-

torn de Nacho Garzón. La nota 

negativa és la greu lesió d’Iván 

Peralta, que haurà de ser operat 

del genoll i estarà de baixa uns 

set mesos  | SA

El Mausa segueix optant 
a l’ascens de categoria

FUTBOL SALA. PRIMERA  B

L’FS Mausa Montcada es troba 
a la part alta de la classifi cació 
de Primera B amb 42 punts. 
Els homes de Juan Antonio 
Jaro van guanyar el darrer 
matx disputat a la pista de La 
Unión per 2-4, tot i viatjar amb 
les absències de Javi, Raúl, 
Jonathan i Mario, aquest úl-
tim sancionat. El Mausa es va 
reforçar amb la presència de 
Pane, del sènior B, i del juvenil 

Maru. Va ser un matx difícil, 
en què els locals van exhibir el 
seu millor joc a la segona part. 
“El millor del partit va ser el 
resultat perquè anàvem molt 
mermats d’efectius”, va dir el 
tècnic. Una setmana abans, el 
Mausa va salvar un punt en els 
últims minuts contra el Bosco 
Rocafort, amb qui va empatar 
a 3 gols al pavelló Miquel Po-
blet. “Vam fer un mal partit”,
ha dit Jaro.

Sílvia Alquézar  | Redacció

La plantilla i el cos tècnic amb el trofeig del sotscampionat després de jugar la fi nal
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Sílvia Alquézar  | Redacció

Cara i creu del 
Valentine amb 
equips de dalt

El Valentine va jugar el millor 
partit de la temporada contra 
el Palamós, fi ns llavors un dels 
líder del Grup Tercer de Prime-
ra Catalana. Els montcadencs 
van aconseguir una victòria 
espectacular per 96 a 77 en un 
matx per emmarcar. Però una 
setmana més tard, el Valentine 
no va poder superar El Mas-
nou a domicili, on va caure per 
58 a 52 en un matx en què els 
locals van tenir molta mala sort 
en atac, ja que només va fer un 
triple de 35 intents. D’altra 
banda, el CB Montcada ha 
iniciat el procés per renovar la 
directiva, presidida per Rosa 
Olivares.

El Valentine va guanyar el Palamós a casa
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La UE Montcada manté la 
plaça a la Divisió d’Honor

La UE Montcada s’ha assegu-
rat la permanència a la Divi-
sió d’Honor al Campionat de 
Catalunya per equips després 
d’haver aconseguir la victòria 
contra el Lleida, el quart clas-
sifi cat, per 4-6 a manca d’una 
ronda perquè acabi la compe-
tició. Els locals, enguany amb 
un equip més modest a causa 
de la retallada de pressupost, 
han hagut de patir de valent per 
mantenir a la màxima catego-
ria. El Montcada es troba a la 
setena posició amb 5 punts. A 
la última jornada, els montca-
dencs jugaran a casa contra el 
Sant Adreu, el desè classifi cat 
amb 3’5 punts. “Estem molt 

contents perquè hem salvat la 
categoria, ha estat un campio-
nat difícil”, ha dit el president, 
Jaume Izquierdo.

Sílvia Alquézar | Redacció

ESCACS

Els locals van superar el Lleida per 4-6 a manca d’una ronda

El Cim organitza 
la marxa a peu 
el 8 i 9 de maig 

El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, organitza 
els dies 8 i 9 de maig la vint-
i-sisena edició de la marxa 
a peu a Montserrat, que co-
mençarà de l’escola La Salle a 
les 19h i té prevista l’arribada 
a l’emblemàtica muntanya a 
partir de les 8h de l’endemà. 
Les inscripcions es podran fer 
del 19 d’abril al 5 de maig a la 
botiga Vilarrasa Homes (Ma-
jor, 69), la farmàcia Relat (av. 
Catalunya, 65) i el col·legi La 
Salle. El preu és de 20 euros 
–15 per als socis d’El Cim– 
que inclou la samarreta com-
memorativa, mocador, avitua-
llaments i l’autocar de tornada. 
La marxa té un trajecte de 53 
quilòmetres entre Montcada i 
el monestir de Montserrat. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS 

El Can Cuiàs A va empa-
tar a 4 contra el Papiol en 
un bon partit on els locals 
sempre van anar a remolc 
en el marcador. La primera 
part va acabar amb 2-3 i, a 
la represa, va continuar el 
domini visitant fi ns al defi -

nitiu empat a 4. En aquest 
matx se li va retre home-
natge al capità José María 
Vecino, que s’ha retirat. 
D’altra banda, el matx a 
la pista de La Sardana s’ha 
ajornat per la mort d’un fa-
miliar d’un jugador | SA

> El CEAV escala a la Foradada
 El Centre Espeleològic Alpí Vallesà, amb seu a Can Sant 

Joan, va organitzar el 27 de març una sortida per prac-

ticar la instal·lació de rapels i la progressió vertical a la 

Foradada, ubicada al Parc Natural de Sant Llorenç de 

Munt i l’Obac, a la foto. D’altra banda, els dies 23, 24 

i 25 d’abril, l’entitat proposa una altra excursió per fer 

espeleologia a l’avenc de la Grallera, a Lleida | SA

El Montseny-CEB Can 
Sant Joan va guanyar el 
derbi local de bàsquet con-
tra l’Elvira-La Salle per 67 
a 75, disputat el 27 de març 
al gimnàs municipal de la 
Zona Esportiva Centre. 
Els de Can Sant Joan, amb 
només 6 sèniors i baixes 
importants, van sortir a la 
pista amb molta intensitat 
i gran encert en atac que 
els va permetre arribar a 
tenir un avantatge de 18 

punts que, a la fi  dels dos 
primers quarts, era de 16. 
A la represa, la diferència 
es va mantenir, tot i que 
al darrer quart, l’Elvira va 
prémer l’accelerador i es va 
apropar a tan sols 5 punts. 
Finalment, el Sant Joan va 
saber aguantar el resultat, 
malgrat que la plantilla va 
arribar al fi nal molt cansa-
da per la falta de banqueta. 
L’Elvira és quart amb 40 
punts i el Can Sant Joan 
cinquè amb 37. 

El derbi entre l’Elvira i el Can Sant Joan va ser molt intens i vibrant

Els locals van empatar a 4 gols contra el Papiol

El matx va ser molt intens i vibrant (67 a 75)

El sènior A és tercer per la 
cua amb un matx menys

El Can Sant Joan guanya 
el derbi contra l’Elvira

> Cinquena victòria de La Salle B
El sènior B de La Salle ha aconseguit la cinquena victòria de 

la temporada a la lliga de Tercera Catalana en superar l’Aula 

per 25 a 23. L’equip està fent una trajectòria irregular des de 

l’inici de la campanya i compta amb pocs efectius ja que ha 

hagut de nodrir en diverses ocasions el sènior A quan estava 

castigat per les lesions. Al darrer desplaçament va guanyar el 

Ripollet per 18 a 35 | SA

El Can Cuiàs A va empatar a 4 contra el Papiol a casa
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> El Mausa B segueix líder a Tercera
El Mausa B es troba a la primera posició al Grup Sisè de Ter-

cera Divisió, després d’haver sumat una nova victòria contra 

el Can Calet per 4-1. Per la seva banda, l’equip sènior de l’EF 

Montcada va golejar l’Inter Sentmenat Diagonal, el sisè clas-

sifi cat, per 11-2. Els montcadencs, entrenats per Raül Rivas, 

ocupen l’antepenúltim lloc del Grup Segon de Segona Divisió 

amb 20 punts | SA

> La Volta a Catalunya passa per la C-17
La Volta Ciclista a Catalunya va travessar Montcada el 28 de març per 

la C-17. Els millors equips i ciclistes del panorama nacional i interna-

cional van creuar el municipi en una etapa de prop de 100 quilòmetres 

que unia el CAR de Sant Cugat amb el circuit de Montmeló.

D’altra banda, la montcadenca Anna Villar, de l’Ayala Syncros Team, 

lidera la classifi cació del Superpretigio Massi-Open de Espanya RFEC 

2010, amb un marge de 45 punts de diferència respecte la segona 

clasisfi cada. A les últimes proves disputades, la corredora local va 

guanyar la prova que va tenir lloc a Huelva el passat 28 de març. 

Villar també va participar l’11 d’abril a la tercera cursa del campionat, 

que es va fer a Avilés (Astúries), on va acabar en segona posició, per 

darrera de la corredora asturiana Rocío Gamonal, la segona de la clas-

sifi cació general  | SA
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Els montcadencs salven la categoria
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L’equip infantil de l’AE 
Montserrat Miró s’ha pro-
clamat sotscampió de la 
Copa Catalana. El con-
junt montcadenc va per-
dre la fi nal contra el Sant 
Llorenç de Terrassa per 
9-2, disputada el passat 27 
de març. A la semifi nal, 
l’equip local va superar el 
Riudaura A, de Girona, 
per 4 a 2. Un dels nois de 
la plantilla montcadenca, 
Luis Hernández, va ser es-
collit el millor jugador del 
campionat. “Estic molt 
contenta perquè l’equip 

ha fet una bona pro-
gressió tenint en compte 
que molts jugadors van 
començar a practicar 
aquesta disciplina al se-
tembre”, ha explicat l’en-
trenadora, Lídia Fos.

Mundial. Cinc jugadors del 
Montserrat Miró han par-
ticipat amb la selecció cata-
lana sots-19 a la Copa del 
Món, disputada a Holan-
da del 2 al 4 d’abril: Dani 
Blanco, Aitor Sierra, Marc 
Castillo, Alba Navarro i 
Irina Casado. Catalunya 
va ser la vuitena. 

El Club de Gimnàstica La 
Unió de Mas Rampinyo 
ha fet un bon paper a la fi -
nal del Campionat Comar-
cal de gimnàstica rítmica, 
disputat a Cerdanyola. 
En categoria prebenjamí, 
la montcadenca Mireia 
Vargas va aconseguir la 
medalla d’or amb una 
pun tuació fi nal de 6’80, 
gairebé un punt més que la 
segona classifi cada. En in-
dividual, les alevins Yaiza 
Rodríguez i Irene Crespo 
van acabar en quart i cin-
què lloc respectivament. 
Per equips, La Unió també 
va guanyar un guardó de 
plata en benjamí i un de 
bronze a prebenjamí.

Final catalana. La Unió 
també va participar el 10 
d’abril a la competició de 
classifi cació al Campionat 
de Catalunya, que es va 

fer a Vilanova del Camí. 
Hi seran a la fi nal de la 
modalitat de pilota Nata-
lia Riera, que va acabar en 
tercera posició; Ana María 
Gómez, que va ser la cin-
quena i Gemma Moreno, 
que va fi nalitzar en desè 

lloc. També va participar 
Tania Palomino, però no 
va aconseguir el passi al 
Campionat de Catalunya, 
ja que va ser la dissetena 
en l’especialitat de mans 
lliures.
L’entrenadora de La Unió, 

Pilar Cañero, ha lloat el 
gran esforç de les gim-
nastes montcadenques. A 
partir d’ara, les noies tenen 
competició cada cap de set-
mana. Al juny hi haurà la 
tradicional exhibició al pa-
velló Miquel Poblet.

GIMNÀSTICA RÍTMICA 

Les gimnastes de La Unió que participen aquesta temporada a les diferents competicions d’arreu de Catalunya 

Sílvia Alquézar | Redacció

El preinfantil ocupa el segon 
lloc i es manté imbatut a casa

El conjunt preinfantil del 
Valentine es troba a la 
segona posició al Grup 
Segon del Nivell B-2, amb 
només dues derrotes, 
ambudes  fora de casa. 
L’última va ser precisa-
ment a la darrera jornada 
contra l’AECAM de Mal-
grat per 54-44 en el que, 
segons el tècnic, Javi Resa, 

va ser “el pitjor partit de 
la temporada perquè no 
ens va sortir res”. Mal-
grat aquesta ensopegada, 
l’entrenador està molt 
content amb la plantilla, 
perquè “està treballant 
bé i, dia a dia, millo-
ren a nivell individual 
i col·lectiu”. El preinfan-
til està oferint a casa un 
gran nivell, ja que encara 

no ha perdut cap partit. 
És la primera temporada 
que juguen a pista gran 
però “s’han adaptat bé”,
ha manifestat l’entrenador, 
qui ha lloat el grup perquè 
està molt unit, tot i que a 
principi de la campanya 
actual hi va haver noves 
incorporacions que ja 
s’han acoblat bé a la resta 
de la plantilla.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El club de wu-shu de 
Montcada ha fet un gran 
paper a la Copa Medi-
terrània, amb 10 podis. 
L’equip de la categoria de 9 
a 12 anys format per Jordi 
Ruaix, Daniel García i Al-
bert Mijares va guanyar la 
medalla d’or en mà buida i 
la de plata en arma llarga. 
El júnior Julio Álvarez va 

obtenir el guardó de plata 
en mà buida i arma llarga 
i la també júnior Andrea 
Valenzuela va ser plata 
en semisanda i bronze en 
arma llarga. També van 
participar en representació 
de Montcada Andrea Cen-
dón, Adam Rodríguez, Ar-
nau Borobia i Joan Ureta. 
L’entrenador del club local 
és Emilio Guirado.

Montcada triomfa a 
la Copa Mediterrània

WU-SHU

Tània Lozano  | Redacció
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El Club La Unió aconsegueix tres 
medalles al Campionat Comarcal
L’entitat va obtenir un guardó d’or en categoria individual, un de plata i un de bronze per equips

> L’EN Montcada disputarà la fi nal  
comarcal el 17 d’abril a Barberà   

L’Escola de Natació de Montcada participarà el 17 d’abril a la 

fi nal comarcal, que tindrà lloc a la piscina de Barberà. L’equip 

montcadenc té opcions de fer un bon paper tenint en compte 

els bons resultats aconseguits a les quatre jornades prèvies que 

s’han disputat. L’última va ser a Badia i Montcada va obtenir un 

total de 14 triomfs en les diferents modalitats i categories. Cal 

destacar els primers llocs de la benjamí Claudia Garrote, dels 

infantils Joan Grau i Eva Coy i del cadet Léster Escrigas | SA
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Els participants del club de wu-shu de Montcada a la Copa Mediterrània
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El preinfantil és segon del Nivell B
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip, dirigit per Javier Resa, ha perdut el darrer matx a la pista de l’AECAM

L’infantil del M. Miró, 
sotscampió català

KORFBAL

Silvia Díaz | Redacció

L’equip infantil de l’AE Montserrat Miró ha quedat segon de la Copa
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Cinc jugadors sèniors han participat al Mundial 
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’aleví A treballa amb molta il·lusió 
per millorar el joc i els resultats

L’equip Aleví A de l’EF 
Montcada segueix treba-
llant amb il·lusió per millo-
rar el joc i els resultats, que 
en aquesta temporada no 
l’estan acompanyant gaire. 
El conjunt local es troba a 
l’última posició al Grup 25 
de Segona Divisió amb no-
més 3 punts. Des de fa un 
mes, el nou tècnic és Da-
niel Baena, que substitueix 
en el càrrec a Joaquim Ri-
cart per motius personals. 
“L’objectiu és seguir mi-
llorant”, ha manifestat el 
tècnic, qui ha lloat la qua-
litat humana del grup i les 
seves ganes d’aprendre. La 
plantilla està formada per 
nois de primer i segon any 

que, tot i que només han 
empatat tres partits en tota 
la lliga, “no estan desani-
mats”, ha dit Baena, amb 
qui l’aleví A ha sumat 
dos empats en un mes. 
A les dues últimes jorna-
des, però, els resultats no 
han estat positius, ja que 
l’equip ha perdut contra 
el Martorelles per 0-3 i da-
vant del Lliçà per 2-8.

Futbol femení. L’EF Mont-
cada ha iniciat una cam-
panya per captar jugado-
res majors de 12 anys. Les 
interessades es poden pas-
sar els dijous, a partir del 
22 d’abril, de 19 a 20h, pel 
camp municipal de Can 
Sant Joan.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El prebenjamí A es troba a un 
pas de ser campió de la lliga

L’equip prebenjamí A de 
l’FS Mausa Montcada 
es troba a un pas de ser 
campió de la lliga comar-
cal on participa a manca 
encara de dues jornades 
perquè acabi la competi-
ció. El conjunt local, for-
mat per nois d’entre 6 i 8 
anys, va perdre després 
de dos anys d’estar imba-
tut en caure derrotat a la 
pista del Polinyà per 8 a 

7 en l’última jornada de 
lliga disputada. Els mont-
cadencs ja van aconseguir 
la victòria fi nal a la darre-
ra temporada.

Segon conjunt. D’altra 
banda, el prebenjamí B, 
composat per un grup de 
vuit jugadors d’entre 5 i 6 
anys, competeix a la lli-
ga escolar del Consell de 
l’Esport Escolar de Mont-
cada (CDEM), on va mi-

llorant progressivament. 
Un dels responsables de 
l’Escola del Mausa, José 
Andrés, s’ha mostrat 
content perquè “aquesta 
temporada tenim prop 
d’una vintena de nois”.
L’objectiu del club és for-
mar jugadors que puguin 
anar pujant a les catego-
ries superiors. “L’Escola 
pretén iniciar els més 
petits en l’esport”, ha in-
dicat Andrés.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip masculí segueix 
viu en la lluita pel títol 
de Primera Catalana. Els 
montcadencs han acabat 
primers del Grup B a la 
tercera fase del campionat 
de lliga. Els nois de Luis 
Canalejas han guanyat tots 
els partits disputats, sent 
els líders amb 12 punts. 
A la darrera jornada, els 
locals van obtenir una va-
luosa victòria a casa contra 
el Banyoles per 26 a 23. 
D’altra banda, el con-
junt juvenil es manté a 
la cinquena posició amb 
20 punts després d’haver 

perdut a la pista del Sant 
Esteve de Palautodera per 
39 a 31. Dos jugadors del 
juvenil, Josep Domingo i 
Ángel González, han estat 
convocats amb la selecció 
catalana aprofi tant les va-
cances de Setmana Santa.
Pel que fa al cadet, l’equip 
es troba a la novena posició 
amb 10 punts. Al darrer 
matx, l’equip va perdre 
per només un gol (32-33) 
contra el Terrassa. Respec-
te l’infantil femení, l’equip 
ha iniciat la segona fase de 
la lliga, on va començar 
amb una victòria a la pista 
del Barberà per 14 a 22.

L’infantil masculí opta 
al títol de Primera

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

La Salle infantil lluita per proclamar-se campió de Catalunya de Primera
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> L’EF Montcada suma dos triomfs
L’equip juvenil de l’Escola de Futbol Montcada ha sumat 
dues noves victòries al Grup 25 de Segona Divisió. Els 
montcadencs, dirigits per Alejandro Salas, van vèncer la 
Torreta per 1-3 i el Vilamajor, empatat a punts a la classi-
fi cació, per 5-0. Els locals es troben a la zona mitjana de 
la taula amb 31 punts. Per la seva banda, el juvenil del 
CD Montcada segueix al capdavant de la classifi cació 
del Grup 24 de Segona Divisió amb 62 punts. Els nois 
de Juan Meca van superar el Martorelles per 4-1 i, una 
setmana abans, van guanyar el Santa Perpètua per 1-2. 
El CD Montcada té el dia 18 (18.30h) a Cerdanyola, el 

segon, un matx clau per aconseguir l’ascens | SA
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L’entrenador, Daniel Baena, s’ha fet càrrec de l’equip recentment i destaca la qualitat humana del grup

Una jugada del partit entre l’aleví A i el Martorelles a l’estadi de la Ferreria
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El conjunt prebenjamí A és a punt de proclamar-se campió a manca de dues jornades perquè acabi la competició

El Can Cuiàs 
cadet perd 
amb el líder 

El conjunt cadet de futbol 
sala de l’Associació Espor-
tiva Can Cuiàs va perdre a 
la pista del líder, el Caspe, 
per 5 a 3 en un matx in-
tens que es va decidir a la 
segona part. L’entrenador, 
Matías Ruiz, ha lloat la 
plantilla pel gran esforç 
que va fer, sobretot al se-
gon període per remuntar 
el marcador advers de 3-1 
del primer temps. 
Els montcadencs van pré-
mer l’accelerador i van 
igualar l’electrònic, però 
el Caspe va tornar a mar-
car per dos cops més en 
aprofi tar la falta de ban-
queta del Can Cuiàs.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El cadet va perdre contra el Rapid


