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L’esquiador Jon Santacana i el 
seu guia Miguel Galindo han 
guanyat tres medalles als Jocs 
Paralímpics d’Hivern de Van-
couver 2010, disputats entre 
el 12 i el 21 de març. Santaca-
na s’ha convertit en el primer 
veí de Montcada que ha pujat 
al podi en una competició de 
caràcter olímpic. L’esportista, 
nascut a Sant Sebastià, que ha 
estat l’abanderat de l’equip es-
tatal a la cerimònia de clausura 
dels Jocs Paralímpics a Cana-
dà, va aconseguir un guardó 
d’or a la prova de descens per a 
cecs i defi cients visuals en mar-
car el millor temps –1 minut, 
18 segon i 23 centèsimes– per 
davant del nordamericà Mark 
Bathum, que es va quedar a 40 
centèsimes. El descens s’ha con-
vertit en una de les disciplines 
en què la parella està més forta 
ja que, a més d’haver aconse-
guit un bronze als Jocs de Salt 
Lake City el 2002, a principi 
d’aquest mes ja havia pujat al 
més alt del podi a la fi nal de la 
Copa del Món, a Aspen. 

Dues plates. L’esquiador guipos-
coà també s’ha adjudicat dues 
medalles d’argent en les proves 
d’eslàlon i d’eslàlon gegant per 
a cecs i defi cients visuals. El 
primer metall el va obtenir el 
dia 15. A la primera mànega, 

Santacana es va situar primer 
amb un temps de 49 segons i 
88 centèsimes, mentre a la se-
gona va ser una mica més lent, 
amb un registre de 57 segons i 
3 centèsimes, sent superat per 
l’eslovac Jalub Krako, que va 
fer-se amb el guardó d’or. 

Aquesta és la primera medalla 
paralímpica en eslàlom per a 
l’esquiador local, que en Salt 
Lake City al 2002 no va aca-
bar la prova i, a Turí 2006, no 
va poder passar del setè lloc a 
causa d’una lesió. A la Copa 
del Món del 2010, Santacana 

va acabar en la tercera posició 
en aquesta disciplina. 
D’altra banda, el dia 16, el co-
rredor local va obtenir el segon 
metall de plata. La primera mà-
nega va acabar en segona po-
sició amb un temps d’1 minut, 
19 segons i 77 centèsimes i, a la 
segona, va retallar diferències 
amb l’eslovac Krako, fent el 
millor temps de tots els parti-
cipants, encara que no va ser 
sufi cient per endur-se el triomf 
fi nal. Aquesta és la segona me-
dalla paralímpica que acon-
segueix Santacana en gegant, 
després de proclamar-se cam-
pió a Salt Lake City el 2002. 

Balanç positiu. En total, Santa-
cana i Galindo ja sumen sis me-
dalles paralímpiques juntament 
amb les tres que van guanyar 
a Salt Lake City. La parella 
d’esquiadors han demostrat 
que formen un bon tàndem 
en haver obtingut metalls en 
proves tècniques i de velocitat. 
“És un somni fet realitat, és el 
millor que et pot passar a la 
vida”, han remarcat ambdós 
esportistes, que se senten molt 
orgullosos dels èxits que han 
aconseguit.
Espanya ha acabat a la tretze-
na posició al medaller de Van-
couver 2010, gràcies als tres 
guardons de Santacana i Ga-
lindo.

Sílvia Alquézar | Redacció
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EL VALENTINE, A DALT
L’equip segueix a dalt de 
Primera Catalana amb 
opcions d’optar a l’ascens

ESCACS EN PERILL
La UE Montcada es juga la salvació 

a la Divisió d’Honor del Campionat 

de Catalunya a les últimes rondes

PÀG. 28 PÀG. 28

Jon Santacana guanya una medalla 
d’or i dues de plata a Vancouver 2010
L’esquiador es converteix en el primer montadenc que puja al podi en una competició de caràcter olímpic
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Galindo i Santacana al podi de la prova de descens, on van aconseguir la medalla d’or

La Salle masculí 
aconsegueix la 
permanència a 
la Lliga Catalana

La Salle masculí ha aconseguit 
el principal objectiu de la tem-
porada: mantenir-se a la Lliga 
Catalana. Una ratxa  de quatre 
victòries consecutives ha permès 
als locals assegurar-se una plaça 
a la màxima categoria catalana 
de cara a la temporada vinent. 
Els homes de Dídac de la Torre 
van confi rmar la permanència 
davant del Vilamajor, a qui va 
superar per 29 a 25 el dia 13. 
Per a l’entrenador, “el canvi 
d’actitud, augmentar els dies 
d’entrenaments i la recupe-
ració dels jugadors lesionats” 
són els motius principals de la 
reacció de la plantilla en la recta 
fi nal de la competició. La ratxa 
positiva de resultats ha quedat 
trencada a l’última jornada, on 
els locals van perdre a la pista 
del Sant Quirze, el tercer classi-
fi cat, per 35 a 29.

HANDBOL

Lluís Maldonado  | Redacció

La Salle seguirà sent equip de la Lliga Catalana
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El CD Montcada encaixa la 
quarta derrota consecutiva 
El conjunt verd baixa fi ns a la cinquena posició per la cua de la taula amb 31 punts

El CD Montcada ha entrat en 
una dinàmica negativa de resul-
tats que ja s’allarga durant qua-
tre jornades. Els verds, castigats 
per les nombroses lesions, no 
guanyen des del passat 21 de fe-
brer al camp del Sants (1-2). Als 
dos últims enfrontaments, els 
homes de Jaume Creixell han 
perdut contra l’Igualada per un 
contundent 4-0 i a casa contra el 
Gimnàstica Iberiana per 1-2. 
En aquest matx, es van afegir 
a la llarga llista de la inferme-
ria Fran Jerez, Peralta i Israel 
Serrano. La nota positiva del 
partit contra l’Igualada va ser la 
reaparició de Carrión i el debut 
del juvenil Prieto. Per al presi-

dent, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
l’equip està pagant ara el gran 
esforç que va fer per sortir de 
les últimes posicions de princi-
pi de temporada. “Els jugadors 
anaven al 200%, van estar set 
jornades sense perdre i ara ho 
estan notant”, ha indicat San-
chís, que s’ha mostrat preocu-
pat perquè “tenim un equip 
de circumstàncies”. Sobre la 
permanència del club verd a la 
màxima categoria catalana, el 
primer responsable de l’entitat 
local ha manifestat el seu opti-
misme “perquè els jugadors 
que hi ha estan perfectament 
capacitats per treure l’equip 
d’aquesta situació i evitar el 
descens a Primera”.

Reforços. Per suplir les nom-
broses absències per lesió, el 
club verd ha fi txat aquests dies 
els davanters Pol, que prové de 
la Gramanet; Rubén, cedit de 
l’Espanyol, i Nacho Garzón, que 
havia jugat al Montcada la tem-
porada 2007/08 per marxar al 
Palamós, equip que va haver de 
deixar per motius laborals. 
Els mals resultats han fet que el 
CD Montcada baixi un lloc a la 
classifi cació de Primera Catala-
na, sent ara els cinquens per la 
cua amb 31 punts. Els verds es 
troben en una situació delicada 
ja que podrien arribar a baixar 
fi ns a sis equips a causa dels des-
censos compensats de categories 
superiors.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Iván Peralta en una acció del partit contra el Gimnàstica Iberiana a l’estadi de la Ferreria

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

El Sant Joan suma el primer 
triomf a casa de la segona volta 

La UE Sant Joan Atlètic ha 
aconseguit la primera victòria 
a casa de la segona volta en 
vèncer el Singuerlín, el vuitè 
classifi cat del Grup Segon de 
Primera Territorial, per 4-0. Els 
montcadencs van fer un dels 
millors partits de la temporada 
amb molta seriositat defensiva. 
Els locals es van avançar en el 
marcador al minut 36 en apro-
fi tar Perico una passada llarga 
de Raúl Catena, el capità en el 
seu últim matx a l’equip, que 

abandona per motius laborals 
després de sis temporades al 
club. A la represa, La Unió 
va sortir molt fi cat en el matx 
i, al 48, el davanter Jordi Gil, 
el darrer fi txatge, va fer el 2-0. 
Calvo i Subi van fer el tercer 
i quart gol respectivament. El 
tècnic, Marc ‘Pitu’ Rodríguez, 
s’ha mostrat molt content per-
què “per fi  hem guanyat a 
casa; espero que ens doni 
confi ança per allunyar-nos 
del descens”. El Sant Joan és el 
vuitè per la cua amb 31 punts.

Una setmana abans, La Unió 
va perdre al camp del Turó 
de la Peira, el tercer classifi cat, 
per 2-0 en un partit en què els 
montcadencs van merèixer 
més. El rival va estar molt en-
certat de cara a porteria, ja que 
va enviar al fons de la xarxa 
les dues úniques ocasions de 
què va disposar. L’entrenador 
Marcos Hermoso va comen-
tar sentir-se content “perquè
l’equip ha donat la cara”. El 
Sant Joan és a l’onzè lloc amb 
31 punts.

Lluís Maldonado  | Redacció

L’equip local es va imposar al Singuerlín, el tercer classifi cat, per un contundent 4-0
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> Pere Ricart entrena el femení de l’EF Montcada

L’equip femení l’EF Montcada té 

nou entrenador en substitució de 

Gerard Taulé. Es tracta de Pere 

Ricart –a la foto–, que ja coneixia 

el bloc perquè havia estat el se-

gon d’abord amb Antonio Moya 

la temporada passada. La direc-

tiva ha decidit fer aquest canvi 

per donar un revulsiu a la planti-

lla, que es troba a l’última posició 

del Grup Segon de Primera Divi-

sió amb només 4 punts. Ricart 

va debutar a la banqueta el 21 

de març amb una derrota a Ba-

dalona, el segon classifi cat, per 

5-1, tot i que l’equip va millorar la seva imatge respecte jornades 

anteriors. “El meu repte és salvar la categoria”, ha indicat el tèc-

nic, qui reconeix que no serà fàcil. Malgrat tot, Ricart s’ha mostrat 

optimista i ha remarcat que el conjunt montcadenc “ha de lluitar 

amb els equips de la lliga que es troben en la mateixa situació 

que ell i no pas amb clubs com el Badalona” | LM

Jornada econòmica el dia de La Montañesa 

El club ha declarat jornada 

econòmica el partit contra La 

Montañesa, que es disputarà el 

pròxim 18 d’abril a l’estadi mu-

nicipal de la Ferreria. Així ho va 

acordar l’assemblea de socis de 

l’entitat, reunida el 12 de març 

a les ofi cines del CD Montca-

da. Els socis pagaran 3 euros 

d’entrada | SA

El Santa Maria 
perd contra els 
darrers del grup  

El Santa Maria ha perdut els dos 
últims partits contra els dos da-
rrers cl assifi cats del Grup Sisè 
de Segona Territorial. Els locals 
van perdre amb la Romànica, 
el cuer, per 4-0 en un matx que 
va acabar amb 8 jugadors. Una 
setmana després, els homes 
d’Antonio Conejero van caure 
derrotats contra el Sant Quirze, 
el penúltim classifi cat, per 2-4 a 
la segona part. El Santa Maria 
és cinquè per la cua amb 25 
punts | SA

FUTBOL. 2A TERRITORIAL

S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

El Mausa segueix ferm en 
l’objectiu d’acabar a dalt  

FUTBOL SALA. PRIMERA  B

El FS Mausa Montcada es 
manté a la sisena posició de 
Primera B amb 38 punts em-
patat amb el Rapid Santa Co-
loma, després d’haver sumat 
dues noves victòries a les dues 
últimes jornades. Els homes de 
Juan Antonio Jaro van superar 
una Garriga apàtica al pavelló 
Miquel Poblet per un clar 7-2, 
amb dos hat-trick, un de Mi-
guelito i un altre de Mario Li-
trán. D’altra banda, els mont-
cadencs van guanyar de forma 

clara a la pista del Montmeló, 
el dotzè classifi cat, per 3-8, go-
lejant el rival a la segona part 
amb un nou hat-trick de Mario 
Litrán.
  La plantilla veu el futur amb 
optimisme. El tècnic opina que 
“la bona dinàmica fa pensar 
que és possible pujar a Pri-
mera A”. En aquest sentit tam-
bé s’ha manifestat el golejador 
montcadenc als últims enfron-
taments: “Fixar-se l’ascens 
com a objectiu encara moti-
va més la plantilla”.

Lluís Maldonado  | Redacció

> La Unió renova el conveni amb Projecte Home
La UE Sant Joan ha renovat l’acord de col·laboració amb la Fundació 

Projecte Home, que treballa per ajudar persones drogodependents. 

L’acord es va signar el dia 18 al camp de Can Sant Joan entre el presi-

dent de La Unió, José González; el regidor d’Esports, Juan Parra (PSC), 

i el director de Projecte Home a Montcada, Oriol Esculies. El conveni 

preveu que el club doni una recaptació  d’un partit de lliga a l’entitat i 

la plantilla jugui un matx on puguin alinear-se persones de la Fundació. 

També poden entrar gratuïtament a veure els matxs de casa | LM
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El Valentine és quart al Grup 
Tercer de Primera Catalana 
amb 15 victòries i 9 derrotes, 
empatat amb el Masnou i la 
Garriga. Per davant, a tan sols 
un triomf es troba El Masnou. 
Liderant la taula hi ha un triple 
empat entre el Premià, Pala-
mós i Vic, amb dues victòries 
de diferència respecte els mont-
cadencs. El conjunt dirigit per 
Joan Cortés ha perdut el darrer 
matx jugat fora de casa, però 
ha guanyat el que va disputar 
al pavelló Miquel Poblet. Els 
locals van superar el Llefi à de 
Badalona –al dotzè lloc– per 
102 a 83, tot i un mal inici de 
partit amb un desavantatge de 
14 punts. “L’equip va demos-
trar caràcter”, va dir el tècnic. 
Una setmana més tard, però, el 
Valentine va caure derrotat a la 
pista del Sant Narcís de Girona 
per 90 a 83. Els montcadencs 
també van començar amb un 
parcial negatiu de 15 punts, 
però que ja tenia neutralitzat 
a la mitja part amb un empat 

a 49. Malgrat tot, els gironins 
van estar més encertats als da-
rrers instants, aconseguint el 
triomf. “No es pot guanyar un 
partit quan al primer temps 
et fan 49 punts”, ha dit l’aler 
local, Xavi Carvajal.

El Valentine venç el Llefi à 
però perd a Sant Narcís  

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip és al cinquè lloc del Grup Tercer amb 38 punts

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

Un moment de les partides de la vuitena ronda entre la UE Montcada i l’Uga, al pavelló M. Poblet
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La UE Montcada continua 
immersa en el descens 

La UE Montcada s’ho jugarà 
tot a les dues últimes rondes del 
Campionat de Catalunya per 
equips per salvar la categoria 
de Divisió d’Honor. Els mont-
cadencs es troben a la setena 
posició amb 4 punts, empatats 
amb el Cerdanyola, que és vui-
tè. “Estem a un punt i mig del 
descens, per tant, hem de llui-
tar al màxim als dos últims 
enfrontaments per aconseguir 

la permanència”, ha dit el pre-
sident, Jaume Izquierdo. A la 
darrera ronda jugada al pavelló 
Miquel Poblet, l’equip local va 
perdre contra l’Uga, el tercer, 
per 3 a 7. Una setmana abans, 
els montcadencs van aconseguir 
una important victòria contra 
el Sant Adrià, el cuer amb cap 
punts, per 1’5 a 8’5. D’altra ban-
da, el conjunt B –ja descendit de 
Preferent– va perdre contra el 
Congrés B per 7’5 a 2’5.

Sílvia Alquézar | Redacció

El capità Raúl Ortega defensa la pilota
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ESCACS

Els locals es troben a un punt i mig de baixar de categoria

Triomf local a 
l’Europeu de 
ball en tango

Els montcadencs Pilar Ferrer i 
Rodrigo Luna s’han proclamat 
campions d’Europa de tango 
en majors de 60 anys. La pa-
rella també va aconseguir la se-
gona posició a la modalitat de 
pas doble i va acabar en tercer 
lloc en la classifi cació general 
de la suma de les especialitats 
de vals, tango i pas doble. La 
competició, amb més de 500 
participants, es va fer del 21 al 
28 de febrer a Torremolinos. 
Aquest és un excel·lent inici de 
temporada per a la parella, que 
només fa dos anys que fa balls 
de competició. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL. LA SALLE 

L’equip sènior B de La Salle 
ha aconseguit una victòria 
important, en imposar-se 
al Pau Casals de Sabadell, 
el quart classifi cat del Grup 
Sisè de Tercera Catalana, 
per 31 a 30. Aquesta és 
el tercer triomf dels locals 

aquesta temporada. Des-
prés de 19 jornades, els 
montcadencs es troben a 
l’antepenúltima posició 
amb 8 punts. El dia 28, La 
Salle B visitarà la pista del 
Ripollet, el cuer del grup 
amb només 2 punts.

> L’Escola supera el Quatre Camins
L’equip sènior de futbol sala de l’EF Montcada va obte-

nir una treballada victòria contra el conjunt de Quatre 

Camins per 7 a 2. Els locals van perdre una setmana 

després contra l’Aiguafreda, el líder, per 4-2. El bloc és 

antepenúltim amb 14  punts al Grup Segon de Segona 

Divisió. Per la seva banda, el Mausa B va guanyar el 

DAE per 8-0 | SA

El B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan ha aconseguit 
una victòria després de tres 
derrotes consecutives. Els 
montcadencs van superar 
el Caldes C, el tercer clas-
sifi cat, per 62 a 57 a l’últi-
ma jornada disputada. Els 
locals van aconseguir un 
avantatge de 10 punts en 
dues ocasions, però es va 
arribar als últims minuts 
amb només dos punts per 
sobre per als montcadencs. 

Hi va haver una falta per-
sonal sobre Fèlix, que va 
encertar els dos llança-
ments lliures, deixant al 
seu equip amb 4 punts de 
diferència. El Can Sant 
Joan va saber controlar els 
darrers instants per endur-
se un triomf important.
D’altra banda, el dia 27 
es disputarà el derbi local 
entre l’Elvira-La Salle i el 
Can Sant Joan. El matx 
serà al Gimnàs de la Zona 
Esportiva Centre (18h).

El B. Montseny-CEB Can Sant Joan s’ha retrobat amb la victòria

El conjunt local és antepenúltim amb 8 punts

El dia 27 hi haurà el derbi contra l’Elvira-La Salle

La Salle B s’imposa al 
Pau Casals per 31 a 30

El sènior es retroba amb 
el triomf amb el Caldes 

> El Can Cuiàs A encaixa dues derrotes
El Can Cuiàs A va perdre contra el Cerdanyola per 7-3 en un 

matx en què els montcadencs van fallar nombroses ocasions a 

la primera part, que va acabar 1-0. A la represa, l’equip de Ma-

tías Ruiz no va poder aturar el rival a la contra, que es va endur 

sense problemes els 3 punts. D’altra banda, el Can Cuiàs A va 

perdre contra el Rubí el matx ajornat per 2 a 3 | SA

La Salle B va aconseguir una victòria important contra el Pau Casals (31-30)  
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> L’Elvira A es manté a la quarta posició 
El sènior masculí de l’Elvira-La Salle es troba a la quarta posi-

ció del Grup Cinquè del Campionat de Catalunya sènior, amb 

16 victòries i 5 derrotes. A l’última jornada, els locals van 

superar el Regina Carmelí, al mig de la taula, per 65 a 73. 

L’equip ja està preparant el derbi montcadenc contra el CEB 

Can Sant Joan on sortirà de local a la pista del Gimnàs de la 

Zona Centre, el 27 de març a les 18h | SA

Pilar i Rodrigo durant l’actuació
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El corredor de la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM) 
Aitor Martín ha quedat 
sotscampió d’Espanya en 
pista coberta a la prova 
dels 800 metres llisos en 
la categoria juvenil. El 
torneig es va disputar a 
Oviedo els dies 13 i 14 de 
març. L’atleta local va ser 
el primer classifi cat a la 
seva semifi nal, que va te-
nir lloc dissabte. L’ende-
mà, Martín es va resentir 
de l’esquinç al peu es-
querre que es va fer una 
setmana abans. “No vaig 

poder estar al 100% a la 
cursa més important”, 
ha dit el corredor mont-
cadenc que, tot i tenir les 
molèsties musculars, va 
fer un temps de 2 minuts 
i 94 centèsimes en una fi -
nal molt ràpida.
Aitor Martín també va 
guanyar la medalla d’or 
al Campionat de Catalu-
nya en la mateixa prova, 
amb una marca superior 
a l’aconseguida a l’esta-
tal, ja que va recórrer la 
distància amb un temps 
de 2 minuts, 4 segons i 
98 centèsimes.

Cada dimarts, els infants 
d’11 i 12 anys del Casal In-
fantil de la Ribera s’apro-
pen a una de les instal-
lacions esportives de la 
ciutat per conèixer i prac-
ticar algun esport. La ini-
ciativa s’emmarca dins el 
PlaIntegral del barri a tra-
vés de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). 
El projecte, que enguany 
arriba a la seva tercera 
edició, pretén crear l’hàbit 
de la pràctica esportiva i 
desenvolupar els costums 
que comporta entre uns 
infants que no acostumen 
a fer cap tipus d’activitat 
fora del seu barri. 

Un èxit. “Els nois i noies 
estan molt contents per-
què coneixen les entitats 
i els diferents esports que 
hi ha al municipi”, ha dit 
la coordinadora del Casal, 

Elisa López, qui ha afegit 
que un altre dels objectius 
és millorar les relacions 
interpersonals i afavorir la 
integració social a través 
dels esports. 
El projecte va començar 
l’octubre passat i s’allar-
garà fi ns a fi nal de maig. 
La primera activitat del 
2010 ha estat la petanca. 

El 9 de març, els infants 
es van acostar fi ns a les 
instal·lacions del Pla d’en 
Coll per aprendre a llen-
çar les bitlles. El dia 18, 
els participants van tenir 
l’oportunitat de jugar a es-
cacs amb els jugadors de la 
UE Montcada al pavelló 
Miquel Poblet. El 23 del 
mateix mes va ser el torn 

del futbol. Els inscrits van 
gaudir d’una tarda de pilo-
ta amb els entrenadors de 
l’EF Montcada. A banda 
d’això, també hi ha previst 
que els nens i nenes facin 
altres esports com bàsquet, 
tai-txí, handbol atletisme, 
korfbal i beisbol, entre 
d’altres. Les classes es fan 
de 18 a 19h.

LLEI DE BARRIS 

Els infants del Casal de la Ribera que formen part del projecte esportiu de l’IME

Sílvia Alquézar | Redacció

El premini ocupa la sisena 
posició amb sis victòries

El conjunt premini del Va-
lentine Montcada es troba 
a la sisena posició al Grup 
Tercer de la competició 
Regular Nivell B-1, amb 
6 victòries i 5 derrotes. 
L’equip local ha perdut els 
dos darrers partits dispu-
tats: a la pista del Vedruna 
–el tercer classifi cat amb 7 
triomfs– per 69 a 44 i, una 

setmana més tard, contra 
el Cornellà –a la cinquena 
posició amb una victòria 
més que els montcadencs– 
per una diferència de 24 
punts (45 a 69). 

Futur. L’objectiu del premi-
ni, dirigit per Víctor Mar-
tínez i Carles Garcia, és 
continuar aprenent els fo-
naments del bàsquet alho-

ra que passen una estona 
entretinguda. La plantilla, 
amb moltes ganes, està 
fent una bona campanya. 
En la pròxima jornada de 
lliga, el 10 d’abril, el pre-
mini es desplaçarà a la 
pista del Maristes Ademar 
A, el darrer classifi cat del 
grup amb cap victòria en 
els 9 partits disputats fi ns 
a l’actualitat.

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip de futbol sala de 
l’Elvira-La Salle, una secció 
creada aquesta temporada, 
es troba a l’antepenúltima 
posició al Grup Primer de 
Primera Divisió amb 12 
punts. Els montcadencs 
han tingut jornada de des-
cans a les dues últimes se-
tmanes. Als darrers partits 
disputats, els locals van 

guanyar el García B, una 
posició per sobre de la 
plantilla montcadenca, per 
4 gols a 0. Set dies abans, 
l’Elvira-La Salle no va po-
der superar el Montmeló, 
a la tercera posició, i va 
perdre per 5 a 2. L’objectiu 
del club aquesta tempora-
da és fer equip i conjuntar 
el bloc per a futures tem-
porades.

El benjamí és al vuitè 
lloc amb 12 punts 

FUTBOL SALA. AE ELVIRA-LA SALLE 

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Els infants de la Ribera s’apropen 
als esports que es fan a la ciutat
El projecte, promogut des del Centre Cívic i l’IME, pretén afavorir la integració a través dels esports 

> El cadet del CEB Can Sant Joan 
segueix ferm entre els primers

L’equip cadet del CEB Can Sant Joan va superar el Martorelles 

per 52 a 63 en un bon partit dels montcadencs contra un rival 

de la part alta de la taula al Grup Tercer del nivell regular C-1. 

El conjunt local es troba a la segona posició amb 6 victòries i 

només una derrota, encaixada a casa contra el Caldes –el ter-

cer classifi cat– per 67 a 68. D’altra banda, l’equip preinfantil 

femení –que juga amb el nom de l’escola Viver– va superar el 

Tona per només un punt de diferència (41 a 42) | SA
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L’Elvira-La Salle ha creat aquesta temporada la secció de futbol sala
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El premini és a la sisena posició
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip ha perdut les dues últimes jornades contra el Cornellà i el Vedruna

Aitor Martín, segon 
als 800 metres llisos

ATLETISME. Campionat d’Espanya en pista

Sílvia Alquézar  | Redacció

Aitor Martín amb el seu entrenador, Francisco Gómez, a Oviedo 
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L’atleta local va córrer amb una lesió muscular
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FUTBOL. EF MONTCADA

El prebenjamí C aprèn ràpid en la 
primera temporada a la categoria

L’equip prebenjamí C de 
l’EF Montcada s’ha adap-
tat bé a la categoria fent, 
a més, un bon paper. Els 
montcadencs, dirigits per 
Diego Sánchez i Rafael Za-
pata, es troben a la sisena 
posició amb 38 punts. A 
les dues últimes jornades, 
els locals van empatar a 
dos gols al camp del Palau-
tordera, a la part alta de la 
taula al Grup 18 de Futbol 
7. Una setmana abans, el 
conjunt va superar el Mar-
torelles per 5-1. “Estem
molt contents amb la 
plantilla”, ha dit Zapata, 
qui ha explicat que l’equip 
està format sobretot per 
jugadors de primer any, 

alguns dels quals és la pri-
mera vegada que juguen a 
futbol. Un dels objectius és 
que els petits aprenguin al-
guns dels fonaments bàsics 
d’aquest esport i es formin 
com a persones.

Futbol sala. L’equip juvenil 
de la secció de futbol sala 
de l’EF Montcada es troba 
a la segona posició al Grup 
Primer de Primera Divisió 
amb 38 punts. Els mont-
cadencs estan fent una 
gran temporada, amb no-
més dues derrotes fora de 
casa des que va començar 
la competició. A l’última 
jornada, els locals van su-
perar el Sagarra, el quart 
classifi cat, per 6-5.  

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El benjamí segueix ferm al 
capdavant de Divisió d’Honor

L’equip benjamí de l’FS 
Mausa Montcada segueix 
ferm al capdavant de la 
classifi cació de la Divisió 
d’Honor, la màxima cate-
goria. Els montcadencs es 
troben a la segona posició 
amb 46 punts i un partit 
menys. Els locals van su-
perar el Masnou per 12-0 
al darrer matx de lliga 
disputat. El conjunt que 
dirigeix José Andrés llui-

ta per quedar en primera 
posició per proclamar-se 
campions de Catalunya i 
tenir accés així al Cam-
pionat d’Espanya. 

Bon treball. L’entrenador 
està satisfet amb el ren-
diment de la plantilla, 
formada per nois de 8 
a 10 anys. “Estan a un 
bon nivell, un exemple 
és que 5 dels 8 jugadors 
de l’equip estan amb la 

selecció catalana”, ha dit 
Andrés, qui afi rma que 
“tenim el primer lloc 
assegurat guanyant els 
partits de casa”.
El benjamí del Mausa té 
dos partits complicats al 
pavelló Miquel Poblet 
contra el Palau i la Unión. 
Respecte a l’Olesa, el ri-
val directe que aspira al 
títol de lliga, el Mausa té 
a favor el golaverage par-
ticular.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip juvenil de La Salle 
ha encaixat dues derrotes 
consecutives a les últimes 
jornades. Els montca-
dencs, a Primera Catalana, 
van perdre a la pista del 
Gavà, l’antepenúltim clas-
sifi cat, per 35 a 24 en un 
mal partit dels lasal·lians. 
Tot i fer una bona prime-
ra part, el conjunt local 
va baixar molt el nivell a 
la represa amb nombrosos 
llançaments fallats. Una 
setmana més tard, La Sa-
lle va tornar a perdre, en 
aquesta ocasió contra el 
Parets, el segon classifi cat. 

L’equip va caure derrotat 
per un contundent 29 a 
42. Malgrat aquestes últi-
mes ensopegades, La Salle 
es troba a la zona mitjana 
de la taula amb 18 punts.

Altres resultats. Pel que fa 
a la resta d’equips del plan-
ter de La Salle, el conjunt 
cadet va caure derrotat a la 
difícil pista del Granollers 
per un clar 40 a 23. Per 
contra, l’equip infantil se-
gueix en la seva línia impa-
rable en imposar-se al Safa 
Horta per un contundent 
22 a 8. L’infantil femení te-
nia jornada de descans.

El juvenil encaixa dues 
derrotes consecutives

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El pivot Alejandro Ramos llançant a porteria davant l’oposició d’un rival
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> El CD Montcada venç a Parets
L’equip juvenil del CD Montcada no va tenir problemes 

per guanyar al camp del Parets, el penúltim, per 1-6 

en el darrer matx disputat. Els montcadencs continuen 

imparables a la primera posició al Grup 24 de Segona 

Divisió amb 53 punts. Per la seva banda, el conjunt ju-

venil de l’EF Montcada va perdre el darrer matx contra 

el Canovelles, el segon del Grup 25 de Segona Divisió, 

per 4-3. A la jornada anterior, el partit entre l’EF i el San-

ta Perpètua es va suspendre a falta de 9 minuts per al 

fi nal amb el resultat de 3-2 a causa d’uns aldarulls arran 

d’una expulsió d’un rival. L’Escola es troba a la zona mit-

jana de la taula amb 25 punts | SA
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L’equip, dirigit per Diego Sánchez i Rafael Zapata, es troba en una meritòria sisena posició amb 38 punts

El prebenjamí C  va superar el Segarra per 6 a 5 a l’estadi de la Ferreria
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El conjunt benjamí del FS Mausa Montcada aspiren a jugar el Campionat d’Espanya de la categoria

El Can Cuiàs 
cadet cau 
amb el Ràpid 

El conjunt cadet de 
l’Associació Esportiva 
Can Cuiàs no va poder 
superar el Ràpid Santa 
Coloma  en el darrer par-
tit de lliga que ha dispu-
tat. Els montcadencs, en-
trenats per Matías Ruiz 
–que també dirigeix el 
sènior A de l’entitat– va 
perdre per 6 gols a 3. La 
primera part   va acabar 
amb empat a 2. A la re-
presa, va continuar la 
igualtat fi ns que als da-
rrers instants el rival va 
saber aprofi tar la seva 
superioritat a la banque-
ta, ja que el Can Cuiàs 
només tenia un recanvi. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El cadet va perdre contra el Rapid


