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KORFBAL
El Multiópticas A ha quedat eliminat 

als quarts de final de la Copa Catalana 

amb un gol d’or a la pròrroga

PÀG. 28 PÀG. 30

El montcadenc Carles Cera, 
de la Joventut Atlètica Sabadell 
(JAS), s’ha proclamat campió 
de Catalunya en pista coberta 
a la prova dels 3.000 metres, 
amb un temps de 8 minuts, 37 
segons i 25 centèsimes, amb 
un avantatge de tres segons 
respecte el segon classificat. El 
campionat es va disputar el 5 
de febrer a les instal·lacions de 
Sabadell. “Estic molt content 
amb la victòria perquè va ser 
una cursa molt disputada, 
però al final vaig poder guan-
yar i amb una certa comodi-
tat i tot”, va dir l’atleta local, 
qui ha dedicat el seu triomf al 
corredor de la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM) Enric Maya, 
hospitalitzat aquests dies a cau-
sa d’una malaltia.

D’altra banda, Cera també s’ha 
classificat amb el seu club per al 
Campionat d’Espanya de cros 
curt, que tindrà lloc a Benicàs-
sim (Castelló) el pròxim 19 de 
febrer. Al torneig català, l’atleta 
montcadenc de Can Cuiàs va 
acabar en l’onzena posició, 
amb un registre de 10 minuts i 
41 segons en un recorregut de 
quatre quilòmetres. El campio-
nat es va disputar el passat 22 
de gener al Parc Catalunya de 
Sabadell.
Carles Cera, que pertanyia al 
club montcadenc, va fitxar per 
l’entitat atlètica de Sabadell amb 
la condició que els corredors de 
la JAM puguin anar a entrenar 
alguns dies a les instal·lacions 
de la capital vallesana, una de 
les millors d’Europa en pista 
coberta.

Sílvia Alquézar | Redacció

ATLETISME. PISTA COBERTA

Carles Cera es proclama campió de 
Catalunya als 3.000 metres llisos
El corredor local, que pertany a la Joventut Atlètica Sabadell, va ser tres segons més ràpid que el segon 

FUTBOL SALA MONTCADA
L’equip de Jordi Rozas ha iniciat la 
segona volta guanyant i consolidant 
el lideratge a la Tercera Divisió

Carles Cera, al centre amb la medalla d’or, amb el segon i tercer classificat a la cursa
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El Club Lee Young 
aconsegueix el 
primer triomf de 
la nova temporada

El Club Lee Young Montcada 
ha començat la nova tempora-
da amb bon peu. L’entitat local 
va participar el 29 de gener a la 
segona edició del Trofeu Fede-
ració Catalana de Taekwondo 
en la modalitat de combat, que 
va tenir lloc al Palau Municipal 
d’Esports de La Mar Bella, a Bar- Bar Bar
celona. El resultat local més des-
tacat va ser la medalla d’or que 
va aconseguir Dumitru Coiman 
en la categoria de pes ploma, de 
63 a 68 quilos. Per la seva ban-
da, Elena Núñez va caure en els 
quarts de final a la categoria de 
pes ploma femení de 53 a 57 qui-
los. El torneig va comptar amb 
la participació d’uns 320 com-
petidors de 50 clubs d’arreu de 
Catalunya. El director del Lee 
Young, José Santiago, s’ha mos-
trat molt satifet amb els resultats 
obtinguts al Trofeu Federació 
Catalana.

Dumitru Coiman amb José Santiago
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Sílvia Alquézar | Redacció

>‘Ànims, Enric!’
La Joventut Atlètica Montcada va partici-
par a la cursa en la lluita contra el càncer 
el dia 12 a Sabadell. Els atletes locals –a 
la foto– van córrer amb una samarreta 
per donar ànims al seu company d’equip 
Enric Maya, afectat de leucèmia. A la part 
davantera de l’equipació es llegia ‘Enric, 
aquesta cursa la guanyes segur’ i, per da-
rrera, ‘Enric, tota la JAM està amb tu’. Els 
corredors montcadencs portaran aquesta 
samarreta a totes les competicions i penja-
ran una foto al Facebook del club | SA 
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La Unió segueix el primer classificat del Grup Sisè

El Sant Joan va aconseguir tres 
punts d’or en la seva visita al camp 
del Badia, un rival directe en la 
lluita per l’ascens, en guanyar per 
2-3 en un matx intens. “Hem fet 
el millor partit fins ara fora de 
casa, a més tenint en compte el 
que costa vèncer aquí”, va dir el 
tècnic, José Manuel Martín ‘Pinti’ 
en acabar l’enfrontament. La Unió 
es va avançar en el marcador amb 
un gol d’Abdul, però el rival va 
donar la volta al resultat abans 

del descans. A la represa, el Sant 
Joan va igualar l’electrònic amb 
un altre tant d’Abdul i, tres minuts 
més tard, Eric va aconseguir el gol 
del triomf. A la jornada anterior, 
el Sant Joan, amb moltes baixes, 
va empatar a un gol a casa contra 
l’Escola de Ripollet. La Unió és al 
primer lloc del Grup Sisè de Ter-
cera amb 42 punts, a 4 d’avantatge 
respecte el segon. A la pròxima 
jornada, el dia 26, el Sant Joan 
rebrà la visita del Sant Celoni, un 
altre dels aspirants a pujar.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

Victòria d’or del Sant Joan 
en la visita a Badia (2-3) 

Sílvia Alquézar | Redacció

Els mals resultats a les últi-
mes jornades han fet que el 
CD Montcada s’acosti a les 
posicions perilloses de la clas-
sificació al Grup Primer de Pri-
mera Catalana, amb dos punts 
només d’avantatge respecte 
l’antepenúltim, el Guíxols. Els 
homes d’Iván Rodríguez s’han 
col·locat a la dotzena posició 
amb 23 punts, empatats amb el 
Lloret i el Premià. El Peralada 
és el quart per la cua a només 
un punt dels montcadencs grà-
cies als tres que se’n van endur 
de la seva visita a l’estadi de 
la Ferreria en vèncer els locals 
–que van jugar amb un home 
menys durant 78 minuts per 
l’expulsió de José María– per 

0-2, amb els dos gols a la sego-
na part. Una setmana abans, el 
conjunt local va caure derrotat 
al camp de l’At. Gramenet per 
4-0 en un matx que també es 
va resoldre al segon període. 
En aquest partit va reaparèixer 
el davanter Quim Solano des-
prés de complir els quatre par-
tits de sanció.

Derbi vallesà. Al pròxim enfron-
tament, el CD Montcada té un 
partit complicat ja que visitarà 
el camp del Mollet, el líder del 
grup amb 44 punts. El matx 
es disputarà el dia 26, ja que 
el cap de setmana del 18 i 19 
de febrer és jornada de descans 
amb motiu de la celebració del 
Carnaval.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada s’acosta al perill
Els verds han perdut els dos darrers partits i s’han col·locat amb 23 punts a dos de diferència de l’antepenúltim

El CD Montcada no va poder superar el Peralada, amb qui va perdre per 1-2 a l’estadi
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L’Escola es manté 
al tercer lloc amb 
un partit ajornat

L’equip femení de l’EF Montcada 
es manté a la tercera posició al 
Grup Segon de Primera Divisió, 
amb 42 punts i un partit ajornat, 
el que havia de jugar al camp de 
l’Enfaf d’Andorra el 4 de febrer i 
es suspendre a causa de les baixes 
temperatures. El matx es jugarà 
el 18 de febrer. Al darrer partit, 
l’equip va vèncer el Cerdanyola 
per 4-1, tot i les baixes | SA

L’EF Montcada es manté al tercer lloc

La Salle Iste continua al primer 
lloc al Grup B de Primera Cata-
lana amb 21 punts, després de la 
victòria a la pista del Molins de 
Rei per 13-28 en el primer par-
tit de la segona volta. El conjunt 
lasal·lià va fer un bon partit, que 
va controlar des del primer mi-
nut amb avantatges amplis que 
van arribar als 10 gols en alguns 
moments de l’enfrontament. 
“Estic molt contenta perquè 

l’equip va respondre bé davant 
un bloc jove que segurament 
donarà més batalla la pròxi-
ma temporada”, va dir la tècni-
ca. Les noies d’Esperanza Hoyos 
només han perdut un punt en 
tot el campionat, precisament fa 
dues jornades a la pista del Cas-
telldefels, on van empatar a 22 
gols en un partit dur i “amb un 
arbitratge permissiu”, segons 
va comentar l’entrenadora mont-
cadenca.

La Salle Iste es consolida 
al lideratge del Grup B

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Les noies d’Esperanza Hoyos només han perdut un punt en tota la lliga
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FUTBOL FEMENÍ. 1A
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El Sant Joan no va poder passar de l’empat a un gol a casa contra l’Escola de Ripollet 

El Santa María va perdre contra 
el Maurina Egara, el cuer, per 
1-2 en el duel entre els dos da-
rrers classificats al Grup Sisè de 
Tercera Catalana. Els homes de 
José Luis Sánchez no van estar 
encertats cara a porteria i, fins i 
tot, van fallar un penal al minut 
42. “La plantilla està bastant 
desanimada perquè veu que 
treballa bé però no té encert 
ofensiu”, ha dit l’entrenador, 
qui confia poder superar la mala 
ratxa i sortir de la zona de des-
cens. 

El Santa Maria 
cau amb el cuer

La Salle va vèncer el Mataró per 
31 a 26 al darrer matx jugat a casa, 
un triomf que permet als locals 
pujar un lloc a la taula, situant-se 
a la setena posició amb 15 punts 
al Grup C de Primera Estatal. Els 
montcadencs, encara tocats a cau-
sa de les baixes, van fer una de-
fensa de gran qualitat davant un 
rival molt fort en l’aspecte ofensiu. 
El seu entrenador es va mostrar 
content pel joc de l’equip i la im-

portància del triomf. “Els juga-
dors van sortir molt concentrats 
conscients que calia lluitar molt 
per sumar dos punts”, va dir 
Camarero. A la jornada anterior, 
els lasal·lians van plantar cara La 
Roca, el líder, però van acabar 
perdent per 29 a 23 en un matx en 
què els montcadencs tenien fins a 
6 baixes. “Sabíem que era difícil, 
però almenys vam anar bastant 
igualats durant tot el partit”, va 
comentar el tècnic.

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

La Salle ja és al setè lloc 
en superar el Mataró

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip de Pablo Camarero va vèncer els del Maresme per 31 a 26

Sílvia Alquézar | Redacció

La Salle masculí ha pujat un lloc a la taula
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ESCACS. CAMPIONAT DE CATALUNYA

El conjunt A de la UE Montcada 
ha pujat fins a la tercera posició 
a la Divisió d’Honor del Cam-
pionat de Catalunya per equips, 
després de la victòria aconsegui-
da en la visita a Barberà, a qui 
va superar per 3 a 7. Els mont-
cadencs, que ja han sumat dos 
triomfs, van poder comptar per 
a aquest matx amb la incorpora-
ció de Yusnel Bacallao, que no 
va poder participar a les dues 
primeres partides. A la segona 
ronda, els locals van perdre con-
tra l’Escola d’Escacs de Barce-
lona per 3’5 a 6’5, un rival que 
venia reforçat al primer tauler. 

El Montcada rebrà a la pròxima 
jornada el Lleida al pavelló Mi-
quel Poblet.

Més resultats. Per la seva banda, 
el conjunt B de la UE Montca-
da va aconseguir la primera 
victòria al campionat a la terce-
ra ronda davant del Lira B per 
5-3. A la jornada anterior, va 
perdre contra el Peona-Peó per 
5’5 a 2’5. Pel que fa al conjunt 
C, els montcadencs van superar 
el Peona-Peó E per 2-6 però, una 
setmana abans, van caure de-
rrotats davant del Cerdanyola E 
per un clar 2 a 6 al pavelló Mi-
quel Poblet.

L’FS Montcada ha ampliat una 
mica més el seu avantatge res-
pecte el segon classificat, el Club 
Natació Sabadell. Els montca-
dencs són els primers classifi-
cats al Grup Primer de la Ter-
cera Divisió Nacional amb 46 
punts, a 13 dels sabadellencs. 
A la primera jornada de la se-
gona volta, els homes de Jordi 
Rozas van vèncer el Caldes per 
5-4 –els golejadors van ser Àlex 
Brea, Jordi Sánchez, Adrià, Jor-
di Martí i Fèlix– i, una setmana 
abans, van guanyar a la pista del 
Premià per 1-6, amb gols de Ge-
rard Esteller (2), Javi Grimaldo, 
Mario Litrán, Àlex Bria i Jordi 
Martín. Els dos triomfs van ser 
còmodes per a la plantilla local, 
que va controlar en tot moment 
els enfrontaments, tot i que el 
Caldes va maquillar els resultats 
als últims minuts del partit. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’FS Montcada ja porta 13 punts 
d’avantatge respecte el segon

La UE Montcada es col·loca 
tercera amb dos punts

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt A va vèncer el Barberà per 3-7 a la tercera ronda

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine ha vist com els dos 
equips de Saragossa al Grup C 
de la Lliga EBA han posat fi a la 
seva ratxa positiva de cinc vic-
tòries consecutives. Els homes 
de Mateo Rubio van perdre al 
pavelló Miquel Poblet contra 
l’Olivar per 67 a 76 “perquè no 
vam sortir amb la instensitat 
necessària”, va dir el capità, 
Raúl Ortega. A la jornada se-
güent, els montcadencs van cau-
re en la seva visita a la pista del 
Casablanca per només un punt, 

66 a 65. El matx va ser molt 
igualat i el triomf no es va de-
cidir fins als darrers instants. A 
banda de la derrota, l’altra nota 
negativa del partit va ser la lesió 
de l’aler Joan Camí, que podria 
haver-se trencat els lligaments 
externs del turmell. El presi-
dent, Luis Miguel Rodríguez, 
ha donat molts ànims al jugador 
local i, respecte les dues últimes 
derrotes, assegura que no està 
gens preocupat: “No passa res, 
l’equip està bé” | SA

El Valentine cau amb els aragonesos 
BÀSQUET. LLIGA EBA

El conjunt de Mateo Rubio ha perdut els dos darrers partits contra els dos conjunts de Saragossa

Els locals, encara imbatuts, han començat la segona volta amb un triomf sobre el Caldes

El Valentine ha perdut amb els aragonesos
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L’equip local va guanyar a Barberà però va perdre a casa contra l’Escola d’Escacs Barcelona

EL CIM

El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, organitza 
el pròxim 25 de febrer una sor-
tida per caminar amb raque-
tes de neu a la Creu de Ferro, 
a la comarca del Berguedà. Els 

participants hauran de portar 
l’esmorzar i el dinar de motxilla. 
És obligatori estar en possessió 
de la llicència C1 i no es trami-
ten llicències temporals. La sor-
tida tindrà lloc a les 7h des del 
col·legi La Salle. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Raquetes a la Creu de Ferro 

>Triomf de la selecció catalana
La selecció catalana de futbol sala va guanyar l’equip d’Uzbekistan 
per 5-3 en el matx amistós disputat al pavelló Miquel Poblet el 12 de 
febrer. Un dels jugadors més destacats va ser Javi Rodríguez, que va 
fer un hat-trick. També van marcar Ruiz i López. El partit va atraure 
força aficionats montcadencs, que van gaudir d’un bon nivell de joc. A 
la foto, una imatge del partit jugat a les instal·lacions locals | SA
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El CEB Can Sant Joan B. 
Montseny va perdre contra 
el Sant Andreu per 78 a 83 
després d’una ratxa positi-després d’una ratxa positidesprés d’una ratxa positi
va de resultats. Els montca-va de resultats. Els montcava de resultats. Els montca
dencs van dominar el partit 
fins a l’últim quart, en què 
els visitants van reaccionar 
amb un parcial de 21 a 34 
que els va permetre endur-

se el triomf. Segons la plan-se el triomf. Segons la planse el triomf. Segons la plan
tilla, les claus de la derrota 
van ser no saber sentenciar 
el matx quan el rival no en-el matx quan el rival no enel matx quan el rival no en
cistellava i no saber aturar 
el Sant Andreu al darrer 
quart. El B. Montseny és 
el tretzè classificat al Grup 
Segon del Campionat de 
Catalunya amb 6 victòries 
i 10 derrotes.

L’Elvira B es troba a la vuitena posició amb 9 victòries

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

L’Elvira A és al setè lloc 
al Campionat català

L’Elvira-La Salle A es tro-
ba classificat a la setena 
posició al Grup Cinquè del 
Campionat de Catalunya, 
amb 7 victòries i 7 derro-
tes. Els montcadencs, que 
estan a la zona tranquil·la 
de la taula, van perdre a la 
darrera jornada disputada 
contra el Sinera per 68 a 57. 
Per la seva banda, l’Elvira-
La Salle B està situat a la 
vuitena posició del Grup 

Segon del Campionat ca-Segon del Campionat caSegon del Campionat ca
talà, amb 9 triomf i 6 enso-
pegades. Al darrer matx, 
els locals van superar el 
Sant Ramon Nonat A per 
75 a 54.
D’altra banda, el sènior fe-
mení és a la setena posició 
al Grup 2 de Tercera, amb 
8 victòries i 8 derrotes. Les 
locals van superar La Sa-locals van superar La Salocals van superar La Sa
lle Horta per 32 a 34, però 
van perdre contra el Ra-van perdre contra el Ravan perdre contra el Ra
mon Llull per 25 a 39.

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL. LA SALLE

Les veteranes de La Salle lluiten per quedar campiones del seu grup a la lliga
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L’equip de veteranes de 
La Salle lluita per quedar 
campió del Grup A de la 
Lliga Catalana Màsters 
Femenina. Les locals, 
entrenades per Antonio 
Muñoz, són les primeres 
empatades amb 12 punts 
amb el Gavà, que té un 

partit menys. A la darrera 
jornada, La Salle va vèn-
cer el Sarrià per un clar 8 
a 17. El proper partit serà 
el 26 de febrer al pavelló 
Miquel Poblet contra La 
Roca –quart classificat 
amb 6 punts– i, l’11 de 
març, s’enfrontarà al colí-
der.

Sílvia Alquézar | Redacció

Les veteranes lluiten per 
ser campiones de grup 

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O

El CEB Can Sant Joan ha vist trencada la seva ratxa de victòries

> L’Escola perd amb el >

Sant Joan, el líder
L’equip sènior de futbol sala 
de l’EF Montcada no va poder 
fer res davant del líder, el Sant 
Joan, amb qui va perdre per 
0-6. Els montcadencs són a la 
desena posició amb 15 punts, 
mentre que el rival en té 39 al 
Grup Quart de la Segona Divisió 
Catalana. Una setmana abans, 
el conjunt montcadenc també 
va caure derrotat, en aquest cas 
davant de La Floresta per 2 gols 
4. Al pròxim matx, el dia 26, els 
locals visiten el Futsal Sas, el se-
gon classificat | SA

FUTBOL SALA

El Can Cuiàs guanya el 
derbi amb el Montcada

L’AE Can Cuiàs va guan-
yar el derbi montcadenc 
davant de l’FS Montcada 
B al Grup Primer de la 
Primera Divisió Catalana. 
El conjunt de Matías Ruiz 
es va imposar per 6 gols a 
9 en un matx intens que es 

va disputar el 4 de febrer 
al pavelló Miquel Poblet. 
Ambdós equips es troben 
empatats amb 23 punts a 
la classificació, tot i que 
el Can Cuiàs és el quart i 
l’FS Montcada ocupa la si-
sena posició per la mitjana 
de gols.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Elvira A es troba al setè lloc amb 7 victòries i el mateix nombre de derrotes

Truncada la ratxa de 
victòries del Montseny

L’equip de l’AE Can Cuiàs està fent una bona temporada a la Primera Divisió
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Sílvia Alquézar | Redacció

El sènior A va perdre contra el Sant Andreu per 78 a 83
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Els dos equips minis del 
Valentine estan fet una 
excel·lent segona fase de 
la lliga, ja que encapçalen 
la classificació de les seves 
respectives competicions. 
El conjunt A és el primer 
classificat al Grup Quart 
del Nivell B-1 amb quatre 
victòries i cap derrota, men-
tre que l’equip B és el líder 
al Grup Segon del Nivell D 
amb 4 triomfs i només una 
ensopegada.

Triomfs amplis. El mini A ha 
aconseguit a les dues últi-
mes jornades dues victòries 
força còmodes, amb un 
ampli avantatge en el mar-

cador. Els locals van vèncer 
l’AECAM, el cuer de la ca-
tegoria, per 84 a 34, mentre 
que al matx anterior es van 
imposar al Santa Perpètua 
Verd per un clar 30 a 80. 
Al pròxim enfrontament, el 
dia 18, el Valentine A jugarà 
contra el Manlleu, empatat 
a victòries amb els locals a 
la primera posició.
Per la seva banda, el conjunt 
mini B també ha assolit re-
sultats abultats. El Valentine 
va superar el Tona 2 per 75 
a 34 i, el partit de la jornada 
anterior, els montcadencs 
van guanyar La Roca per 
37 a 71. El mini B no torna 
a jugar fins al dia 25 contra 
el Nou Badia, el cuer. 

El Turó potencia les extraescolars 
a través del Pla Català de l’Esport 

ESPORT ESCOLAR

L’objectiu del centre és que el màxim nombre d’alumnes faci esport a un preu assequible per a tothom

L’escola El Turó ha ende-
gat aquest curs la quarta 
temporada en el marc del 
Pla Català de l’Esport, una 
iniciativa de la Generalitat 
que promou la pràctica es-
portiva als centres educa-
tius amb la implicació del 
professorat i les famílies. 
El professor d’educació 
física Natxo Gálvez n’és 
el coordinador de les ac-
tivitats, a les quals en-
guany s’hi han inscrit 103 
infants, un 47% del total 
d’alumnes del col·legi. “El
nostre objectiu és que to-
thom faci esport, priorit-
zant els valors del respec-
te, l’educació i el treball 
en equip per sobre dels 
competitius”, explica Gál-
vez, qui ha remarcat que el 
preu per activitat és de 8 
euros al mes. 

Activitats. El Turó té dos 
equips benjamins de fut-
bol i un altre aleví, a més 
de dos conjunts alevins 
de bàsquet i un altre pre-
benjamí en multiesport. El 
centre també té un grup de 
psicomotricitat, de karate, 

funky i patinatge. “El nos-
tre problema és la man-
ca d’espai perquè només 
tenim una pista i hem 
de fer dos torns entre les 
16.30h i les 18.30h”, co-
menta Gálvez. El centre ha 
demanat a l’Ajuntament 
poder disposar d’algun al-
tre espai municipal per fer 
les activitats extraescolars 
perquè considera que està 
al límit de la seva capaci-
tat.

Sílvia Alquézar | Redacció

Els dos minis encapçalen la classificació

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CB MONTCADA

El mini A és el primer al Grup Quart del Nivell B-1, mentre que el mini B és el líder al Grup Segon del Nivell D

El mini A del Valentine va vèncer l’AECAM, el cuer, per un clar 84 a 34
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Els alumnes de l’activitat extraescolar de funky que s’imparteix a l’escola El Turó

El Multiòpticas Isis A ha 
quedat eliminat als quarts 
de final de la Copa Catala-
na, després de perdre contra 
el Vacarisses per 13-12 a la 
pròrroga. El matx, que es va 
disputar a la pista coberta el 
12 de febrer, va ser molt igua-
lat, tot i que el primer temps 
va acabar amb l’avantatge 
dels montcadencs (5-7). A la 
represa, el rival va neutralit-
zar la diferència i va aprofi-
tar dues errades defensives 
del Montcada per posar-
se 10 a 8. El partit va ser 
frenètic, amb nous empats 

aconseguits per Cristina (a 
10), Lara (a 11) i en l’últim 
minut obra de Clara es va 
arribar a l’empat a 12, que 
va obligar a jugar pròrroga 
amb gol d’or. En el primer 
atac es va perdre la pilota 
abans de poder llançar i el 
Vacarisses ho va aprofitar 
amb tir de llarga distància 
que va deixar eliminat el 
Montcada.
Per la seva banda, el Mul-
tiópticas B va passar a la 
ronda següent en eliminar el 
Llorenç B. El Montcada ju-
garà la semifinal de la Copa 
B contra el Vilanova B.

El Multiópticas A cau 
als quarts a la pròrroga 
El conjunt local va perdre contra el Vacarisses per 13-12

Sílvia Alquézar | Redacció

El Multiópticas Isis A va perdre contra el Vacarisses a la pròrroga per 13-12
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BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El júnior és a la vuitena 
posició amb 8 triomfs

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

L’equip júnior del CEB 
Can Sant Joan es troba a 
la vuitena posició al Grup 
Quart del Nivell B amb 8 
victòries i 9 derrotes. Als 
dos últims enfrontaments, 
els partits han estat molt 
igualats, amb resultats ajus-
tats. Així, els montcadencs 
van superar l’Alella a casa 
per 60-57, mentre que una 
setmana abans van cau-
re derrotats a la pista de 
l’Horta B per 57 a 53. Per la 
seva banda, l’infantil feme-
ní va aconseguir la primera 
victòria a la segona fase en 
superar el Lliçà d’Amunt 
per un clar 55 a 27. L’infantil ha guanyat el Lliçà d’Amunt

L’infantil femení obté la primera victòria davant del Lliçà

Sílvia Alquézar | Redacció

KORFBAL. COPA CATALANA
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Uns alumnes de l’escola El Turó entrenant a futbol sala a la pista del centre
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El juvenil cau contra el Barça

L’equip juvenil de l’FS 
Montcada no va poder 
aturar el FC Barcelona, 
el líder destacat del Grup 
Sisè de la Lliga Nacional, 
la màxima categoria. Els 
montcadencs van caure 
derrotats el dia 12 per 2 
gols a 6. D’altra  banda, 
a la jornada anterior, el 
conjunt local va perdre 
davant del Manresa per 
11 a 3. El juvenil és el desè 
classificat amb 19 punts.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El conjunt blaugrana, el líder de Nacional, va guanyar per un clar 2 a 6

El juvenil de l’FS Montcada no va poder amb l’FC Barcelona, el líder de Nacional
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L’equip juvenil del CD 
Montcada ha encaixat dues 
derrotes que l’han deixat a 
un pas dels últims llocs al 
Grup Segon de Preferent. 
Els nois de Rafa González 
van perdre contra el Vic 
Riuprimer per 0-2 i, a la 
jornada anterior, van caure 
davant del Gironès Sabat 
per 4-1. Aquests resultats 

han situat els montcadencs 
a la dotzena posició amb 
20 punts, a tan sols un de 
diferència dels Bisbalenc, el 
Badalona i el Juventus. Tan-
cant la taula hi ha l’OAR 
Vic, amb 13. En el pròxim 
partit, el dia 25, el Montca-
da es desplaçarà a Olot, el 
camp del tercer classificat 
amb 31 punts | SA

A un pas dels últims 
FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA
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Meritori triomf del prebenjamí A

El prebenjamí A de l’EF 
Montcada va aconseguir 
un valuós triomf davant 
del Marina, el tercer clas-
sificat, per 2-1 a la setzena 
jornada del campionat de 
futbol 7. Els petits van su-
mar una altra victòria una 
setmana abans davant de 
l’Escola de Futbol Base de 
Ripollet, el cuer, per un 
clar 8-1. Els montcadencs 
es troben a la sisena po-
sició del Grup 20 amb 
28 punts. L’objectiu de la 
plantilla és seguir millo-
rant i aprenent els fona-
ments bàsics del futbol.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt local va vèncer el Marina, el tercer, per 2-1 a la setzena jornada del campionat de futbol 7
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L’escola nodreix el planter del 
club amb tres equips infantils 
La Salle ha començat a re-
collir aquesta temporada els 
primers fruits del projecte 
de l’escola, que dirigeix Pere 
Arbona. El club ha creat en-
guany tres equips infantils 
–dos masculins i un feme-
ní– formats per nois i noies 
que provenen del planter. 
L’escola té cinc equips ben-
jamins –Sagrat Cor, Font 
Freda, Reixac i La Salle (2)– 
i dos alevins amb jugadors 
dels mateixos centres.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

L’escola del CH La Salle té cinc equips benjamins i dos alevins
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L’equip ha encaixat dues derrotes que el situen a baix 

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El sots-21 és manté 
imbatut al capdavant

L’equip sots-21de l’Elvira-
La Salle continua al lide-
ratge al Grup Tercer del 
Nivell B, amb 16 victòries i 
cap derrota. Els locals van 
guanyar a les dues últimes 
jornades contra el Vilato-
rrada per 51 a 60 i davant 
del Prats per 58 a 48. Per 
la seva banda, el júnior 
és el tercer classificat amb 
11 victòries i 5 derrotes al 
Grup Segon del Nivell C. 
Al darrer matx va vèncer 
el Centelles per 60-42 | SA El sots-21 està fent una gran lliga

El grup de competició de 
gimnàstica rítmica de La 
Unió va participar en el 
Trofeu de la Rosa de Sant 
Feliu de Llobregat disputat 
el 12 de febrer. La gimnas-
ta del club Clàudia Vila va 
assolir el tercer lloc en la 
categoria de cadet Nivell 
A en la modalitat de cor-
da. També hi van parti-
cipar les gimnastes Anna 
M. Gómez en categoria 
infantil i Tánia Palomino 
en categoria aleví.

Clàudia Vila, tercera en corda

Laura Grau | Redacció

GIMNÀSTICA RÍTMICA

La gimnasta local va guanyar la medalla de bronze al Trofeu de Sant Feliu

Les gimnastes de La Unió que van participar al Trofeu de Sant Feliu de Llobregat
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Els dos últims triomfs han estat amb el Prats i el Vilatorrada
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El juvenil del CD Montcada s’ha situat a prop de la zona perillosa de la classificació

El prebenjamí A de l’EF Montcada va aconseguir un valuós triomf davant del Marina, el tercer, per 2 gols a 1

38è aniversari 
de la Penya

‘PERICOS’

La Penya Blanc-i-blava de 
Montcada i Reixac celebra 
el dia 18 el 38 aniversari 
amb un sopar al restau-
rant Can Piqué durant 
el qual l’entitat lliurarà a 
Nacho Julia el premi a la 
difusió de l’espanyolisme. 
L’homenatjat contribueix 
a difondre els colors blanc-
i-blaus a través del blog 
pericosonline i els webs la 
Curva RCDE i la Crònica 
Perica, a més de ser tertulià 
a diferents mitjans de comu-
nicació.

Sílvia Alquézar | Redacció



Marc Castillo

La perla catalana. Amb només 18 anys, Marc Castillo és el jugador català de korfbal amb més projec-
ció del moment. Fa poques setmanes, aquest montcadenc es va proclamar campió d’Europa amb el seu 
actual club, el TOP de la ciutat holandesa de Sassenheim, al qual va arribar a final de l’any passat amb 
l’objectiu d’aprendre molt en un dels equips punters d’aquest esport. Castillo fa dos anys que pertany a la 
selecció catalana absoluta però, a pesar de la seva joventut, va ser una peça important en l’Europeu del 
2010, on Catalunya va ser la cinquena classificada, i al Mundial de la Xina del 2011, en què el combinat 
català va acabar al quart lloc. El jugador, que va començar a practicar el korfbal a l’institut M. Miró, ha 
aconseguit nombrosos títols a nivell individual a les diferents categories inferiors de l’equip català, entre 
els quals destaquen el de millor júnior i, la temporada passada, el de jugador amb més progressió. En 
aquesta entrevista ens explica, des d’Holanda, la seva experiència al país on va néixer el korfbal.

“El korfbal m’està obrint 
una porta cap al futur”

Com ha estat l’experiència de 

guanyar la Copa d’Europa?

Inoblidable, mai m’ho hauria pogut 
imaginar! En aquesta competició no 
he pogut jugar ni un minut perquè 
les normes de la Federació Interna-
cional diuen que només ho poden fer 
els jugadors que porten un mínim de 
tres mesos a la plantilla, però conviure 
amb l’equip m’ha permès conèixer de 
primera mà una competició d’aquest 
nivell i, sobretot, reforçar la meva unió 
amb el grup.
T’has adaptat bé?

Sí, estic content perquè m’han acollit 
molt bé. La gent és molt propera, és 
com una família. El que més m’està 
costant és l’idioma, perquè no en-
tenc res d’holandès, però no tenen 
cap problema de traduir-m’ho tot a 
l’anglès, o sigui, que estic aprenent 
molt d’anglès. 
Quins reptes tens a Holanda?

Molts! Tinc l’oportunitat d’aprendre al 
costat dels millors jugadors de korfbal 

i competir a la millor lliga del món. 
També em servirà per madurar, per 
créixer personalment perquè sóc lluny 
de casa i m’haig d’espavilar tot sol.
Vius del que et paga el club?

El club no em paga un sou, se n’ha 
fet càrrec del lloguer de l’habitatge i 
m’ha buscat una feina, que compagi-
no amb els entrenaments i els meus 
estudis online per preparar la selectionline -
vitat, m’agradaria estudiar medicina.
T’enyores molt de Montcada?

Sí, sobretot de la família, dels amics 
i del meu club. Tot i ser d’un altre 
equip, em segueixo sentint del Club 
Korfbal Montcada.
Què significa per a tu el CK Montca-

da i el Montserrat Miró?

Tot, gràcies a ells sóc avui aquí. Vaig 
començar a jugar a korfbal a l’institut i 
tinc molts bons records. Érem un grup 
d’amics que ens ho passàvem bé ju-
gant a korfbal. A més, vam guanyar 
la lliga amb el Montserrat Miró quatre 
temporades seguides. 

Quan vaig veure que començava a 
despuntar i m’ho vaig prendre més se-
riosament. Fa dos anys es va crear el 
CK Montcada, que està a la Lliga Na-
cional i en total, porto jugant a la màxi-
ma categoria quatre temporades.

Què els diries als nois i noies perquè 

s’apuntin a practicar korfbal?

És un esport molt complet. És similar 
al bàsquet perquè s’han de fer cis-
telles i també se sembla a l’handbol 
per la rotació de la pilota, similar a 
la del futbol, però no ho és. I també 
m’agradaria destacar dos aspectes: 
és un esport mixt i, com que no es 
pot botar, necessites sempre els teus 

companys per poder fer punts. És 
molt dinàmic.
Què va suposar per a tu competir al 

Mundial de la Xina?

És molt enrequidor perquè tens 
l’oportunitat de jugar contra els millors 
del món. També va ser molt gratificant 
perquè vam aconseguir el quart lloc, 
la millor classificació fins ara assolida. 
A més, va ser durant la preparació del 
Mundial que el meu actual equip, el 
TOP, es va fixar en mi.
I com va anar-hi tot? 

L’últim partit amistós que vam fer 
abans de marxar a la Xina va ser 
contra el TOP. Quan vam acabar el 
matx, el tècnic holandès em va cri-
dar i em va proposar fitxar pel seu 
club. No m’ho podia creure, la ve-
ritat. M’ho vaig pensar un temps i 
vaig dir que sí perquè crec que el 
korfbal m’està obrint una porta per 
millorar com a jugador i com a per-millorar com a jugador i com a permillorar com a jugador i com a per
sona. És una opotunitat que no puc 
desaprofitar.

Què significa per a tu competir a la 

selecció catalana?

Estem fent camí, perquè la selecció 
catalana de korfbal és la primera que 
ha estat reconeguda internacional-
ment per poder competir en campio-
nats oficials. I el Mundial de la Xina ha 
suposat un pas cap endavant.
Per què?

El primer dia de la concentració per 
preparar el Mundial ens van comuni-
car que no podíem anar-hi per motius 
econòmics, les retallades. Però els 
jugadors vam decidir que això no po-
dia ser, ens van començar a moure i 
a fer difusió de la nostra situació als 
mitjans de comunicació. Gràcies al 
suport de l’entitat pro-seleccions 
catalanes i les aportacions de ciuta-
dans a un compte corrent que vam 
obrir vam poder cobrir el pressupost. 
I mira, de no poder anar-hi a acabar 
quarts! Ens feien entrevistes, sortíem 
a les notícies cada dia... Tot l’esforç 
va pagar la pena. 

“La selecció catalana 
és la primera que ha 
estat reconeguda per 
competir oficialment a 
nivell internacional”

jugador de korfbal

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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