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L’FS Mausa s’ha situat líder 
en solitari a Primera B amb 13 
punts, després de la victòria a 
la pista del Canet Barri Besòs, 
el cuer amb cap punt, per 2-11.  
El Montcada, que va pressionar 
molt bé sense deixar tocar la 
pilota al rival, ja manava en el 
marcador amb un clar 0-3 al mi-
nut 4 i, al descans, es va arribar 
amb un 0-5. La segona meitat 
no va tenir més història, excep-
te l’ampliació de la diferència a 
l’electrònic. 

Ensopegada. Una setmana abans, 
el conjunt de Juan Antonio Jaro 
va empatar al pavelló Miquel 
Poblet contra el Can Massuet, 
fins llavors també cuer sense cap 
punt. Els locals es van avançar en 
el marcador en el primer temps 
amb un espectacular gol de Pol. 
Abans del descans, els visitants 
van fer l’empat a 1 i, al minut 8 
del segon període, el Can Mas-
suet va fer el segon en aprofitar 
una errada defensiva del Mont-
cada. El Mausa va arriscar amb 
la tàctica del porter-jugador, 
aconseguint igualar el marcador. 
Per a l’entrenador local, “el Can 
Massuet va jugar molt bé en 
defensa, mentre que nosaltres 
no vam tenir la sort de cara”.
Els montcadencs han encadenat 
una ratxa de 28 partits consecu-
tius sense conèixer la derrota.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA B
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KORFBAL
El CK Montcada s’ha presentat 
públicament com a nou club, 
amb dos equips sèniors

HANDBOL FEMENÍ
La Salle Iste ha començat amb bon 

peu a Primera Catalana en guanyar 

els tres primers partits de lliga

PÀG. 28 PÀG. 28

El Mausa s’ha col·locat primer en 
solitari després de guanyar el Canet 
Els homes que entrena Juan Antonio Jaro han jugat 28 partits consecutius sense encaixar cap derrota
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El Mausa no va poder passar de l’empat a 2 gols contra el Can Massuet, un dels cuers de Primera B , al pavelló Miquel Poblet

FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
planta cara al 
Bonaire, el líder 
de Primera

L’equip femení de l’Escola de 
Futbol Montcada va plantar 
cara al Bonaire de Terrassa, el 
líder del Grup Segon de Pri-
mera Divisió. Malgrat fer un 
bon partit, les noies d’Antonio 
Moya van perdre per 2-1 en un 
matx que van acabar amb 10 
jugadores per l’expulsió d’Iris 
al minut 30 de la segona part 
per doble amonestació. El rival 
es va avançar en el marcador, 
però Laura va neutralitzar 
l’avantatge al minut 30. Ja a la 
represa, el Bonaire va marcar el 
segon gol que, en opinió de la 
capitana montcadenca, Geor-
gina Vendrell, “va ser en fora 
de joc, com el primer”. L’EF, 
que va oferir una bona imat-
ge, va estar a punt d’igualar el 
marcador als darrers instants. 
A la jornada anterior, l’EF va 
perdre contra el Sant Cugat 
per 1-3. Vendrell es va fer un 
esquinç de turmell i estarà de 
baixa unes tres setmanes.

El femení va perdre amb el Bonaire  (2-1)
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Els clubs denuncien l’increment de lesions al pavelló Miquel Poblet

Diversos clubs que entrenen i ju-

guen al pavelló Miquel Poblet han fet 

palès el seu malestar perquè consi-

deren que el parquet de la pista de 

l’equipament municipal no es troba 

en les condicions òptimes per prac-

ticar esport. Les entitats es queixen 

perquè els jugadors rellisquen amb 

molta facilitat i, com a conseqüèn-

cia, hi ha hagut nombroses lesions 

en aquest principi de temporada. 

Els més enginyosos han optat per 

impregnar-se la sola de les sabati-

lles amb alguna beguda ensucrada 

abans de començar el partit perquè 

s’adhereixin a la superfície de la pis-

ta i no rellisquin. “Això sembla una 

pista de patinatge sobre gel”, ha 

indicat un dels usuaris habituals del 

pavelló Miquel Poblet.

Aquest estiu, l’Institut Municipal 

d’Esports i Lleure (IME) va fer una 

actuació per millorar el paviment 

de parquet del terreny de joc però, 

segons el regidor d’Esports i presi-

dent de l’IME, Juan Parra (PSC), el 

problema actual és que “l’empresa

que fa la neteja de la instal·lació 

no ha acabat de trobar el producte 

adequat per al seu manteniment 

correcte”. L’edil ha assegurat que, 

en breu, aquesta deficiència estarà 

solucionada | SA 
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Els verds van empatar a dos a l’estadi en un matx que van acabar amb deu homes

El CD Montcada s’ha mostrat 
satisfet del punt aconseguit a 
l’última jornada a l’estadi de la 
Ferreria durant la visita del Sant-Ferreria durant la visita del SantFerreria durant la visita del Sant
feliuenc. El matx, que va acabar 
amb 2-2, va començar bé per als 
interessos montcadencs, amb 
dos gols de Pasqui i Aitor. A la 
represa, la història va canviar 
radicalment amb les lesions dels 
jugadors verds Sergio i Micki i 
l’expulsió de Jordi Mir per doble 
targeta groga. Abans d’arribar 
al minut 75, el rival ja havia 
igualat el marcador i, fins a la fi 
de l’enfrontament, va disposar 
d’altres ocasions per endur-se 

els tres punts en joc. “El Sant-“El Sant“El Sant
feliuenc va ser superior a la 
segona part i, fins i tot, podria 
haver guanyat”, va reconèixer el 
president del CD Montcada, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís. 

Derrota clara. Una setmana 
abans, els montcadencs no van 
poder protagonitzar la sorpresa   
de la jornada per segona vegada 
consecutiva –venia de superar el 
Peralada per 1-2– en perdre al 
camp del Tàrrega, un altre dels 
equips capdavanters de Primera 
Catalana, per 4-0. Durant la pri-
mera part, els verds només van 
encaixar un gol però, després del 

descans, els locals van sentenciar 
amb tres gols més. “No vam te-
nir cap opció”, va lamentar el 
tècnic, Iván Rodríguez.
El conjunt montcadenc es troba 
a la setzena posició amb 10 punts 
en 10 partits, empatat amb el 
Tortosa. Els locals han guanyat 
dos partits, n’han empatat 4 i 
n’han perdut 4. El CD Montca-D MontcaD Montca
da està a 8 punts del descens en 
una temporada en què enguany 
baixaran els dos últims classi-
ficats. A la pròxima jornada de 
lliga, els verds visitaran el camp 
del Rubí. A nivell de plantilla, 
aquests dies s’ha produït la baixa 
del davanter Iván Peralta, una 

decisió consensuada entre el club 
i el jugador. D’altra banda, el CD 
Montcada va participar a la Fira 
de la Tardor, els dies 23 i 24, amb 

un estand amb material esportiu 
del club i el llibre recopilatori de 
la seva història Sang verda, editat 
el 2009.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada dóna per bo el 
punt sumat amb el Santfeliuenc

La Unió no pot consolidar el bon joc 
en perdre amb el Palautordera a casa

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

El Sant Joan no va poder con-
solidar el bon joc i els resultats 
positius en perdre contra el Pa-positius en perdre contra el Papositius en perdre contra el Pa
lautordera a casa per 1-2 a la 
darrera jornada disputada. Els 
homes d’Osvaldo Leboso van 
començar bé, tot i que no van 
poder materialitzar cap ocasió de 
gol al primer temps, molt igualat. 
A la represa, Abdul va avançar 
els montcadencs al minut 55 
però, un minut més tard, el rival 
va neutralitzar la diferència local. 
Quan faltaven 10 minuts per al 
final, l’àrbitre va xiular un pe-
nal a favor de l’equip del Vallès 
Oriental, molt criticat per la plan-
tilla de Can Sant Joan en conside-

rar que no era pena màxima. El 
Palautordera ho va transformar 
posant en el marcador l’1-2. Al 
minut 85, el col·legiat va assenya-minut 85, el col·legiat va assenyaminut 85, el col·legiat va assenya
lar un altre penal, en aquest cas a 
favor del Sant Joan, molt dubtós 
per al mateix president del club, 
José González. El jugador local 
Edgar no va estar encertat i la pi-
lota no va entrar, acabant el matx 
amb una nova derrota dels locals 
a casa. “Estem decebuts amb el 
resultat, perquè era un matx 
per guanyar”, va dir González. 
Una altra cara molt diferent va 
mostrar el Sant Joan en el seu 
desplaçament a Montmeló, al 
capdavant del Grup Novè, on 
va vèncer per 0-2 amb dos gols 

d’Abdul. “Vam fer un partit 
rodó”, va indicar Leboso.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada està classificat a la setzena posició, amb 10 punts en 10 jornades
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El Sant Joan va caure per 1-2 en un matx on va fallar un penal a cinc minuts per al final
La UD Santa María segueix 
al capdavant del Grup Dissetè 
de Tercera Territorial. Els ho-
mes de José Luis Sánchez van 
guanyar al camp de l’Esquerra 
de l’Eixample per 2-6 el 24 
d’octubre. El triomfador de la 
tarda va ser Erik, que va mar-
car quatre gols, mentre que els 
dos restants van ser obra de 
Sergio i Juan. “Estic content 
perquè vam jugar bé i vam 
pressionar força el rival”, va 
dir l’entrenador de l’equip, José 
Luis Sánchez. El conjunt local 
manté una bona ratxa des de 
l’inici de lliga que confia poder 
continuar en les properes jorna-
des. De moment, ha obtingut 
tres victòries, un empat i una 

derrota, que el situen al tercer 
lloc amb 10 punts, darrera de 
l’Espanya i el Vallbona.

El Santa María segueix 
entre els primers del grup

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El Santa Maria lluita per ascendir a Segona

La Unió està fent un inici de lliga irregular
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Sílvia Alquézar | Redacció
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El club ajorna fins al 14 de novembre la presentació de tots els equips de l’entitat

El Valentine ha agafat aire grà-
cies a la victòria que va aconse-
guir el 31 d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet contra el Sant 
Josep de Badalona, un dels 
equips capdavanters, per 81 a 
79. Aquest és el primer triomf 
de la plantilla local amb el tèc-
nic Boris Balibrea a la banqueta. 
“Aquesta victòria –ha recone-
gut– ens va molt bé perquè ja 
estàvem una mica tocats. Hem 
vist el potencial real que té 

l’equip”. El conjunt montcadenc 
va fer un partit molt complet, tot 
i tenir les baixes de Xavi Car-
vajal, lesionat, i de Marc Jané, 
amb grip. En aquest matx, va 
debutar el base Gustavo Aréva-
lo, provinent del Rubí, que es va 
incorporar a la plantilla la darre-
ra setmana d’octubre. 
El Valentine va sortir a la pista 
molt concentrat amb un parcial 
de 7-2, manant gairebé sempre 
en el marcador i, fins i tot, en 
alguns moments va arribar a 

disposar de 8 punts d’avantatge. 
“Vam jugar un matx molt se-
riós”, va indicar Balibrea, qui 
va debutar a la banqueta del 
Valentine el dis 23 a la pista del 
Vic, on el Montcada va perdre 
per un contundent 102 a 75. 
Amb només 8 homes disponi-
bles, l’equip local no va poder en 
cap moment controlar el matx. 
El Valentine ha ajornat al 14 de 
novembre la presentació de tots 
els equips de l’entitat, abans del 
matx del primer equip.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine suma el segon triomf 
a la lliga en vèncer el Sant Josep  

L’equip masculí encaixa la segona derrota en caure a la pista del Granollers per 24-28

La Salle Iste es manté imbatuda al 
lideratge del Grup B de Primera 
Catalana amb 6 punts, empatada 
amb l’OAR Gràcia. Les locals han 
guanyat a les dues últimes jorna-
des el Tortosa per 26 a 17 i el Gavà 
per 23 a 19. L’entrenadora, Espe-
ranza Hoyos, s’ha mostrat satisfeta 
del bon inici de temporada. “Es-
tic contenta amb el rendiment i 
l’actitud de la plantilla, està ex-

hibint un bon nivell i hi ha una 
ambient excel·lent”, afirma la tèc-
nica en la seva segona temporada 
a la banqueta montcadenca.

Lliga Catalana. La Salle masculí no 
va poder mantenir la bona ratxa 
de quatre victòries consecutives 
en perdre a la pista del Granollers 
C per 24 a 28. Els montcadencs 
van començar dominant però els 
locals no els van deixar allunyar 

en el marcador i es va arribar al 
descans amb el resultat de 12 a 
13. “A la segona part la igual-
tat es va mantenir i, als últims 
minuts, vam tenir una expulsió 
de 2 minuts que ens va impedir 
remuntar”, va explicar el tècnic, 
Dídac de la Torre. La Salle s’ha si-
tuat a la quarta posició de la Lliga 
Catalana amb 8 punts. El seu ob-
jectiu és quedar entre els primers 
per aspirar a l’ascens.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL

La Salle Iste es manté imbatuda 
en superar el Tortosa per 26-17 
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> Catalunya acaba cinquena a l’Europeu 
La selecció catalana de korfbal –amb dos jugadors locals, Marc Cas-
tillo i Óscar Hernández– ha acabat a la cinquena posició al Campio-
nat d’Europa, disputat a Holanda del 22 al 31 d’octubre. Catalunya ha 
aconseguit la millor classificació de la seva història, després de vèncer 
Anglaterra per 21 a 16 al darrer matx del campionat. Per arribar fins 
aquí, el combinat català va passar a la segona fase com a segona del 
Grup B, on només va perdre contra Bèlgica, que ha aconseguit la me-
dalla de plata en caure a la final contra els amfitrions. A la segona ron-
da, Catalunya va ensopegar contra la República Txeca per 17 a 18 amb 
un gol d’or a la pròrroga i davant de Portugal per 12 a 25. El jugador 
Marc Castillo, que ha debutat amb la selecció absoluta, ha finalitzat el 
Campionat d’Europa com a màxim encistellador de l’equip català amb 
un total de 24 punts | SA
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El Valentine ha agafat una pilota d’oxigen amb el triomf contra el Sant Josep de Badalona
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La Salle Iste lluita per repetir o millorar els èxits de la temporada passada a la lliga i la Copa

El dos equips sèniors del recen-
tment creat Club Korfbal Mont-
cada es van presentar oficialment 
el 24 d’octubre a la pista coberta, 
escenari dels seus entrenaments i 
dels partits que començaran a dis-
putar a partit del proper 14 de no-
vembre, quan comenci la lliga. El 

president de la nova entitat, Juan 
Manuel Fernández, té molt bones 
expectives de futur. “El club neix 
amb 22 jugadors federats, molts 
dels quals han guanyat durant 
els últims quatre anys la lliga 
catalana de forma consecutiva”,
va explicar. El CK Montcada es-
tarà present a la Primera i Segona 

Divisió d’aquest esport, que es va 
començar a practicar a Holanda 
i es comença a estendre a d’altres 
països. Al municipi, l’encarregada 
de donar-lo a conèixer ha estat 
l’Associació Esportiva de l’Institut 
Montserrat Miró, filial del nou 
club. La voluntat és promoure el 
korfal a d’altres escoles.

Pilar Abián  |  Montcada

KORFBAL

El CK Montcada es presenta en 
societat amb dos equips sèniors

Els dos equips sèniors del CK Montcada amb la junta directiva i les autoritats municipals que van assistir a la presentació oficial del club
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L’equip sènior B de La Sa-
lle ha debutat al Grup B de 
Tercera Catalana amb bon 
peu. Els homes de Pere Ar-
bona han guanyat els dos 
partits disputats fins ara. 
Al primer matx, el conjunt 

local va superar el Pau Ca-
sals per 23 a 37. Després 
d’una segona jornada de 
descans, els montcadencs 
van vèncer amb autoritat 
el Vilanova i la Geltrú per 
35 a 22 | SA

El sènior de l’EF Montcada 
és el primer del Grup Quart 
de Segona Divisió després 
d’haver guanyat els tres pri-
mers partits de lliga. Els de 
José Luis Carrasco han su-
perat el Martorelles per 2-4, 
els Salesians de Sabadell 
per 4-1 i la Floresta per 3-4. 
El bloc està format majori-
tàriament per jugadors de 
l’equip juvenil de la tempo-
rada passada, sent un dels 

més joves de la categoria 
amb una mitjana d’edat de 
20 anys. Per a l’entrenador, 
l’objectiu d’aquesta campa-
nya és consolidar el grup i 
“no tenir problemes per 
mantenir-se a Segona tot 
i que donat el nivell amb 
què s’ha començat, no 
descartem pujar el llis-
tó”. El tècnic s’ha mostrat 
content pel grau d’adapta-
ció de la plantilla a la nova 
categoria.

Els locals han guanyat els dos partits jugats fins ara

L’equip juga al Grup Quart de Segona Divisió

La Salle B s’imposa al 
Vilanova per 35 a 22

L’EF Montcada lidera la 
taula amb tres victòries> El Can Cuiàs guanya el Lliçà per 5-11

L’AE Can Cuiàs va guan-
yar el Lliçà per 5 a 11 en 
un bon partit dels mont-
cadencs. L’equip local es 
va avançar en el marca-
dor amb un 0-1, però el 
rival va reaccionar i es va 
col·locar amb un 2-1. A 
partir d’aquí, els homes de 
Matías Ruiz van prémer 
l’accelerador fins al triomf final, gràcies a la pressió defensiva i 
a l’efectivitat en el contraatac. “Els jugadors sempre busquen 

l’opció més clara de gol”, ha dit el tècnic. A la jornada anterior, el 
Can Cuiàs va perdre contra el San Lorenzo per 5-8 | SA

La Salle B ha debutat a la lliga amb dues victòries consecutives
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> El Mausa B segueix primer imbatut
L’equip sènior B de l’FS Mausa ha guanyat els tres partits de 
lliga que s’han disputat fins ara. Els montcadencs van supe-
rar el Premià de Dalt B per 2-3 i també van vèncer el Mataró 
B per 3 a 6. El conjunt local té 9 punts al Grup Tercer de 
Segona Divisió | SA

> Noves derrotes del CEB Can Sant Joan
Els dos sèniors del CEB Can 
Sant Joan han encadenat una 
ratxa negativa de resultats, 
amb diverses derrotes conse-
cutives. Les últimes van ser les 
corresponents a la jornada del 
30 i 31 d’octubre. El conjunt 
masculí va perdre contra el 
Puig Reig per 83 a 75, mentre 
que el combinat femení va ensopegar a Vic per 61 a 54. Els 
nois són onzens amb 2 victòries i 4 derrotes, mentre que les 
noies són al novè lloc amb 2 triomfs i 4 ensopegades | SA
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> L’Elvira A és líder amb 6 de 6
L’equip sènior masculí A de l’Elvira-La Salle ha guanyat els 
sis partits de lliga que s’han disputat fins ara al Grup Tercer 
del Campionat de Catalunya. Són líders empatats amb el 
Martorelles i el Col·legi Cultural. Als darrers matxs, van vèn-
cer el Cervelló per 43 a 72 i el Pallejà per 70 a 65 | SA
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i la 
Joventut Atlètica Montca-
da ( JAM) van presentar 
oficialment el 23 d’octubre 
la nova zona d’atletisme 
de la Ferreria, construïda 
a l’antic camp de futbol,  
amb un triangular entre 
les escoles d’atletisme de 
Montcada, el Club d’Ho-
quei Cerdanyola i la Ri-
pollet Unió Atlètica. Els 
participants, des de les 
categories prebenjamí fins 
a júnior, van disputar pro-
ves de velocitat i de fons, a 
més d’una cursa de relleus 
per equips i les competi-
cions de salt de llargada i 
de pilota. 

Visita institucional. L’alcal-
dessa, M. Elena Pérez, i el 
president de l’IME, Juan 
Parra –tots dos del PSC–, 
juntament amb d’altres 
membres del govern muni-

cipal, van aprofitar la mati-
nal esportiva per visitar les 
instal·lacions acompanyats 
del president de la JAM, 
Ildefons Teruel. “Venir a 
entrenar fins aquí no serà 
cap problema perquè no 
hi ha dificultats d’apar-
cament”, va dir el regidor 
d’Esports. Per la seva ban-

da, el president del club 
es va mostrar il·lusionat 
amb la nova instal·lació: 
“A mig termini, sortirem 
guanyant perquè l’es-
pai és millor que el que 
teníem fins ara”. L’equi-
pament té d’una corda de 
300 metres i compta amb 
uns vestidors amb dutxa 

i calefacció, un servei que 
no tenia l’equipament del 
Pla d’en Coll. La JAM es 
va traslladar a les noves 
instal·lacions el passat mes 
de setembre perquè a l’an-
tiga ubicació al costat del 
pavelló Miquel Poblet es 
construirà el nou institut 
Montserrat Miró.

NOU EQUIPAMENT

La nova zona d’atletisme va acollir el dia 23 un triangular entre les escoles de Montcada, Ripollet i Cerdanyola

Pilar Abián | La Ferreria
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El club i l’Ajuntament creuen que el trasllat a la instal·lació de la Ferreria serà positiu per a l’entitat
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BÀSQUET. CB MONTCADA

El club bateja l’Escola amb 
el nom de Ramón Fernández

Des del 21 d’octubre, 
l’Escola de Bàsquet del 
Valentine porta el nom de 
Ramón Fernández, en me-
mòria de l’exjugador i ex-
tècnic montcadenc que va 
morir el 1997, a l’edat de 26 
anys, a causa d’esclerosi. Els 

germans del jove, que el ma-
teix dia de l’homenatge ha-
gués fet 40 anys, van rebre 
de la mà del president del 
Valentine, Luis Miguel Ro-
dríguez, una placa comme-
morativa del canvi de nom 
de l’Escola. “Creiem que 
és la millor manera de 

recordar què va significar 
Ramón per al club”, va dir 
Rodríguez. Un dels germans 
de l’homenatjat, Salvador 
Fernández, va agrair el gest 
del club: “És un honor per 
a la família que el planter 
porti el seu nom, li hagués 
fet molta il·lusió”.  

Laura Grau | Montcada

El Valentine homenatja així el jugador i tècnic desaparegut al 1997, als 26 anys

BÀSQUET CADET 

L’Elvira venç al derbi 
local amb el Valentine

El derbi local al Grup Sisè 
del Nivell C en categoria 
cadet va acabar amb la vic-
tòria de l’Elvira-La Salle 
davant del Valentine per  
38 a 68. El matx, disputat 
el 23 d’octubre al gimnàs 
municipal, va ser intens 
i, tot i la diferència final, 
l’equip del CB Montca-
da va plantar cara davant 
d’un rival més experimen-
tat. “El fet de portar 10 
anys jugant junts s’ha 
notat, crec que això ha 
marcat la diferència”, ha 
indicat el tècnic de l’Elvira, 
Domi Sánchez, qui ha lloat 
el Valentine per la seva es-
portivitat.
Per la seva banda, 
l’entrenador del CB Mont-
cada, Xavi Oliva, ha des-
tacat que “la diferència 

d’edat en aquesta catego-
ria es nota molt”, fent re-
ferència al fet que l’Elvira 
és un bloc amb jugadors 
de segon any.
Durant tot el partit hi va 
haver un bon ambient, tot 
i la rivalitat entre ambdós 
clubs.

Sílvia Alquézar | Redacció

Els de Mas Rampinyo van guanyar per 38 a 68

L’Elvira es va endur el derbi cadet
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> Comença la Lliga d’Hivern de Futbol 7
La Lliga d’Hivern de Fut-
bol 7 ha començat a ro-
dar i enguany ho ha fet 
amb més equips que la 
temporada passada. La 
competició –organitzada 
per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure– ha 
tornat a batre el rècord 
de participació, que s’ha tancat amb 12 conjunts. La primera 
jornada es va disputar el 29 d’octubre. La novetat d’aquesta 
campanya és que tots els matx es juguen els divendres al 
camp de futbol 7 de l’estadi de la Ferreria | SA

> Èxit a l’Open de Benidorm de petanca
Dues jugadores del CP Montcada –Evelyn Martínez i Mercè 
Martínez– van acabar a la segona posició a l’Open Interna-
cional de Benidorm, disputat el 30 i 31 d’octubre. El torneig, 
amb més de 100 equips participants, és un dels més presti-
giosos en l’actualitat. Pel que fa a la Lliga Catalana, el sènior 
A masculí va vèncer el Casablanca per 11-5 i el B va empatar 
a 8 contra el Santperpetuense. En femení, el conjunt A va 
perdre contra el Valldaura per 8-1, mentre que el sènior B va 
guanyar el Sant Les Falgues per 1 a 8 | SA

> La UE Montcada escull nova junta
La Unió Escacs Montcada ha canviat la junta directiva, presi-
dida fins ara per Jaume Izquierdo. El seu substitut al capda-
vant de l’entitat és el Mestre Internacional Arturo Vidarte, que 
va arribar al club fa sis temporades. El secretari de la nova 
junta és Eugenio Romero i el tresorer Francesc Sánchez-Ga-
rrido, els quals han estat presidents de l’entitat en etapes an-
teriors. El president sortint ha estat en el càrrec els últims sis 
anys, però ha estat a la junta durant 37 anys amb diferents 
càrrecs i responsabilitats. “Ho deixo per motius personals. 

He gaudit molt al club, hem treballat molt però ha pagat la 

pena”, ha dit Izquierdo, qui seguirà vinculat a la UE Montca-
da com a jugador dels diferents equips del club | SA
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Un triangular d’atletisme inaugura 
oficialment la nova seu de la JAM

Els infants de l’Escola de Bàsquet del Valentine amb els tècnics i els germans de Ramón Fernández, amb la placa

BÀSQUET

Victòria del 
preinfantil de 
Can St. Joan 

L’equip preinfantil femení 
del CEB Can Sant Joan 
va superar el Lliçà d’Avall 
per 78 a 37 davant d’un 
dels rivals complicats del 
grup. Les montcaden-
ques van estar molt bé en 
atac. L’entrenadora, Mi-
reia Álvarez, aposta per 
“seguir treballant per 
millorar la defensa”.
L’equip es manté invicte 
amb 3 triomfs i un partit 
ajornat | SA

El preinfantil va vèncer el Lliçà
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’infantil A lluita per mantenir-se 
a Segona en un any de canvis

L’infantil A de l’EF Montca-
da lluita aquesta temporada 
per mantenir-se a Segona 
Divisió, després de la rees-
tructuració de la categoria. 
El conjunt montcadenc, 
dirigit per Javier Salas, està 
format majoritàriament 
per jugadors de segon any. 
L’objectiu és “aprendre i 
fer-ho el millor possible”,
ha dit l’entrenador, qui té 
plena confiança en la plan-
tilla “per anar millorant 
dia a dia”. Els resultats, 
per ara, no estan acompan-
yant. Els montcadencs van 
vèncer el Callella B per 3-4 
al primer matx de lliga. Als 
tres següents, però, han per-
dut amb el Mollet per 3-5, 
davant l’EF Sabadell per 
5-2 i amb el Vic per 2-5.  

Juvenil. L’equip de Manuel 
Jiménez va superar el dia 
23 el Sentmenat per 5-2 

en un matx molt disputat 
i obert fins que va arribar 
el primer gol, un penal 
molt clar que va transfor-
mar Dani Escobar. A partir 
d’aquí, els montcadencs es 
van convertir en els domi-
nadors del partit, acabant 
la primera part amb un 3-0. 

A la represa, l’Escola es va 
quedar amb 10 jugadors 
per una expulsió. Malgrat 
uns minuts de dubte arran 
de la inferioritat numèrica, 
l’equip local va continuar 
controlant la situació i, fins i 
tot, va ampliar la diferència 
amb un quart gol. El Sen-

tmenat en va fer el primer 
en aprofitar un contraatac, 
al qual va respondre molt 
bé l’equip montcadenc amb 
un cinquè gol. El definitiu 
5 a 2 va arribar als últims 
instants del matx. El juga-
dor ghanès Emmanuel va 
marcar quatre gols.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt juvenil va vèncer el Sentmenat per 5 a 2 a l’estadi amb quatre gols del ghanès Emmanuel 

L’infantil A de l’EF Montcada no va poder superar el Vic a l’estadi de la Ferreria, perdent per 2 gols a 5
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L’equip juvenil del CD 
Montcada segueix impa-
rable a Primera Divisió. El 
conjunt de Juan Meca ha 
guanyat els quatre partits 
que ha disputat i és líder 
del Grup Setè amb 12 
punts, empatat amb el Mo-
llet i l’Atlètic Vallès. A la 
darrera jornada, els verds 
van golejar el Caldes, el 

penúltim, per 6 a 1, mentre 
que una setmana abans, 
van superar el Sant Celo-
ni, el sisè classificat, per 2 a 
5. Els montcadencs s’estan 
mostrant molt forts tant en 
defensa, amb només 6 gols 
encaixats, com en atac, 
amb una efectivitat de 23 a 
favor. Només pujarà a Pre-
ferent el primer classificat 
de cada grup.

El juvenil, imbatut, 
encapçala la taula

FUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil del CD Montcada està intractable en aquest inici de temporada
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L’equip benjamí de l’FS 
Mausa lluitarà aquesta 
temporada per mantenir-
se a la Divisió d’Honor i 
consolidar el grup, format 
en la seva totalitat per juga-
dors de primer any. El tèc-
nic, Jon Serrano, reconeix 
que l’objectiu no serà fàcil: 
“És la màxima catego-
ria i el nivell és alt, però 
confio plenament en els 
jugadors per anar millo-
rant i consolidant-se com 

a equip”. L’inici no va ser 
gaire positiu, amb tres de-
rrotes consecutives: contra 
el Català Atlètic per 6-4, 
La Unión per 5-1 i davant 
l’Esparreguera per 4-3. 
A les dues últimes jorna-
des, el conjunt montca-
denc ha encadenat dues 
victòries consecutives. Els 
locals van superar el Palau 
Solità i Plegamans per 8-5 
i, al darrer matx jugat, van 
vèncer l’Olesa per 5 gols 
a 6. 

El benjamí intentarà 
consolidar la categoria

FUTBOL SALA. FS MAUSA 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip cadet femení de 
La Salle va aconseguir la 
primera victòria a la lliga 
en superar el Barberà per 
15 a 23. Malgrat el triomf, 
el conjunt local no va fer 
un bon partit davant d’un 
rival inferior, ja que va 
perdre la pilota en gaire-
bé 20 ocasions fruit d’una 
falta de ritme. Tot i això, 
els percentatges no van 
ser dolents, amb un 42% 

d’encert cara a porteria, 
amb gols molt repartits i 
un gran treball sota els pals 
amb un 53% d’aturades. 
El cadet femení, entre-
nat per Pau Maresma i 
Àlex Exposito, s’ha creat 
aquesta campanya amb 
l’objectiu de seguir refo-
rçant l’handbol femení 
al club. Al planter de La 
Salle també hi ha un altre 
equip femení a la categoria 
infantil.

El cadet femení suma 
els primers dos punts

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet femení va aconseguir el primer triomf contra el Barberà per 23 a 15
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El benjamí del Mausa va guanyar el Palau per 8 a 5 al pavelló Miquel Poblet
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El Club Shi-kan Montcada 
va guanyar sis medalles al 
Campionat de Catalunya 
de karate en la catego-
ria cadet-júnior-sots 21, 
disputat el 17 d’octubre 
a Vilanova i la Geltrú. 
Adrián Martínez, Noemí 
García i Joan Muñoz van 
aconseguir el guardó de 
plata, mentre que Fran-
cesc Carvajal, Nuria Lista 
i David Abejón van ob-
tenir el bronze. Tots ells 
assistiran el pròxim 6 de 
novembre al Centre d’Alt 
Rendiment de Sant Cugat 
a l’entrenament de prese-
lecció per al Campionat 
d’Espanya, que tindrà lloc 
a Santiago de Compostel·la 
els dies 18 i 19 de desem-
bre. L’entrenador, Miguel 

Franco, s’ha mostrat satis-
fet amb els resultats. “Estic
content i crec que també 
podrem fer un bon paper 
al Campionat estatal”,
ha dit el tècnic local, que 
també és el seleccionador 
català des de la categoria 
júnior fins a sènior. 

Altres tornejos. Catalunya 
va participar el 23 d’octubre 
a la 33 edició del Torneig 
Príncep d’Astúries. Al 
combinat català competia 
un karateca montcadenc, 
Adil Khella, que es va clas-
sificar en quarta posició 
per equips. D’altra banda, 
el Shi-kan Montcada via-
tjarà el dia 20 a Torrent 
(València) per competir al 
Campionat Internacional 
Memorial Ángel Duato.

El Shi-kan puja sis 
vegades al pòdium

KARATE. CAMPIONAT DE CATALUNYA

Sílvia Alquézar | Redacció

Els sis medallistes del Shi-kan, al Campionat de Catalunya disputat a Vilanova
S
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