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El CD Montcada continua im-
mers en la seva lluita per man-
tenir la categoria de Primera 
Catalana. Els verds sumen, 
però amb comptagotes. Des 
de l’última victòria al camp del 
Peralada, el 17 d’octubre, els 
homes d’Iván Rodríguez han 
aconseguit 2 dels 12 punts en 
joc a les darreres quatre jor-
nades. La plantilla local s’està 
començant a ressentir de les 
lesions. Així, al darrer matx 
contra el Gramenet B (0-0), 
el tècnic no va poder comptar 
amb Quim Solano, Micki, Ser-
gio Fernández i Kevin. A més, 
tampoc van poder jugar per 
sanció Jordi Salvanyà, expulsat 
la jornada anterior al camp del 
Rubí (1-0) i que haurà de com-
plir 4 matxs de càstig, i Andrés, 
que va haver de descansar per 
netejar l’acumulació de 5 targe-
tes grogues. 

Valoració. “Sumar sempre és 
positiu, però hem d’intentar 
no deixar escapar punts a 
casa”, va indicar l’entrenador 
sobre el partit contra la Gra-
menet B. Respecte al matx 
a Rubí, el CD Montcada no 
va veure massa clar el penal 
que va significar l’únic gol de 
l’enfrontament i l’expulsió de 
Salvanyà per considerar-los 
“injustos”.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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BÀSQUET
El Valentine deixa els últims 
llocs de la Copa Catalunya 
amb tres victòries seguides

KORFBAL
El CK Montcada debuta a la Lliga 

Nacional amb una derrota a la pista 

del Vacarisses, l’actual campió

PÀG. 28 PÀG. 28

Un CD Montcada amb força baixes 
per lesió suma amb comptagotes
Els homes d’Iván Rodríguez, al setzè lloc amb 11 punts, han aconseguit 2 dels 12 últims punts en joc
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El CD Montcada va empatar a zero contra el filial de la Gramenet a l’estadi de la Ferreria, a la darrera jornada de lliga disputada 

FUTBOL SALA

Silvia Díaz  | Redacció

El Mausa perd a 
Mataró després 
de 14 mesos 
d’imbatibilitat

L’FS Mausa ha perdut el seu 
rècord d’imbatibilitat després 
de 14 mesos sense conèixer la 
derrota. I ho ha fet d’una ma-
nera dolorosa, ja que va caure 
derrotat de forma inesperada a 
la pista del Mataró, el penúltim 
del Grup Primer de Primera B, 
per 7 a 6. “Estic molt empipat 
amb els meus jugadors per 
la seva actitud, van mostrar 
poca concentració i en defen-
sa no van estar gens encer-
tats”, va dir el tècnic. Jaro as-
segura que el partit va ser molt 
dolent, malgrat que en alguns 
moments del matx van tenir a 
mà la victòria. “Almenys ens 
consola que, si havíem de 
perdre, ho hàgim fet ara i no 
quan una derrota ens compli-
qui més les coses”, ha apuntat 
Jaro. A la jornada anterior, el 
Mausa va vèncer al pavelló Mi-
quel Poblet el Bosco Rocafort 
per 6-3 amb 4 gols del jugador 
Mario Litrán.

El Mausa va sorprendre perdent a Mataró
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El davanter Paco Tamudo reapareix després de set mesos de baixa per lesió

La notícia més positiva del partit 

contra la Gramenet B va ser la re-

aparició del davanter Paco Tamudo 

després de set mesos de baixa per 

una lesió al genoll que el va obli-

gar a passar per quiròfan al març. 

Davant del filial del Santa Coloma, 

Tamudo va jugar 30 minuts, durant 

els quals el jugador verd afirma 

que va experimentar bones sensa-

cions. “No vaig tenir cap molèstia 

al genoll, ara és una qüestió més 

muscular perquè, després de tants 

mesos d’inactivitat, m’haig de po-

sar a to físicament”, ha indicat el 

davanter verd, qui creu que, al ge-

ner, ja podrà aguantar el ritme d’un 

partit sencer. Respecte a la planti-

lla, Tamudo opina que “la salvació 

costarà una mica, perquè tenim un 

equip una mica justet però, al fi-

nal, ens salvarem”.

A banda de la recuperació de Tamu-

do, el club verd s’ha vist reforçat als 

darrers dies amb la incorporació del 

davanter Jordi Sánchez, de 20 anys, 

que arriba a Montcada en qualitat 

de cedit per part del CE Sabadell.

D’altra banda, el CD Montcada ha 

canviat la direcció d’accés al seu 

web per motius de seguretat i millo-

ra. La nova adreça és www.montca-

dacd.com | SA 
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La portera de l’EF Montcada, Yolanda García, va sofrir un trencament del pòmul dret
que la va deixar sense coneixement al terreny de joc al final del partit contra el Can Deu

No tot és glamour i salaris mul-
timilionaris al futbol. Hi ha 
milers de persones que cada 
cap de setmana salten al camp 
amb la il·lusió de practicar el 
seu esport favorit i passar una 
estona amb els amics. Però, de 
vegades, es corren certs riscos i 
es viuen situacions comprome-
ses com la que va tenir lloc el 7 
de novembre al camp municipal 
de Can Sant Joan. Es disputava 
un partit del Grup Segon de la 
Primera Divisió femenina entre 
l’EF Montcada i el Can Deu de 
Sabadell. Ja a les acaballes, el ge-
noll d’una davantera visitant va 
impactar de manera fortuïta a la 
cara de la portera local, Yolanda 

García, qui va perdre el coneixe-
ment durant uns instants que es 
van convertir en eterns per a les 
persones que hi havia en aquell 
moment presenciant el matx a 
l’equipament esportiu. 

Resposta. La ràpida reacció de 
diverses persones que presen-
ciaven el matx va permetre a la 
portera recuperar la respiració i 
ser traslladada a l’hospital de la 
Vall d’Hebron amb un trenca-
ment del pòmul dret. La jugado-
ra es troba bé, tot i que té la cara 
força adolorida. Els metges han 
descartat, per ara, la intervenció 
quirúrgica a l’espera de veure si 
l’os se solda pel seu natural. 
García, de 40 anys, té una pe-

rruqueria a Terra Nostra que ja 
va obrir als pocs dies de donar-
li l’alta mèdica. “Estic bé, tinc 
una mica de mal de cap, però 
sóc autònoma i visc del meu 
negoci”, afirma l’esportista que, 
abans de jugar a futbol, s’havia 
dedicat al culturisme. Va arribar 
a l’EF fa tres temporades, tot i 
que aquesta és la primera que 
juga de portera. “És molt valen-
ta i té molt mèrit el que fa”, ha 
manifestat el tècnic montcadenc, 
Antonio Moya, qui recorda que 
els veritables herois de l’esport 
són gent com la Yolanda. El club 
ha agraït a tothom que era pre-
sent al camp el seu suport i ajuda 
en aquells moments tan difícils. 
El partit va acabar amb la vic-

tòria del Can Deu per 1-3. A la 
jornada següent, l’Escola –molt 
castigada per les lesions– va per-
dre al camp del Santpedor per 

un contundent 9-0. “Vam do-
nar tot el que vam poder, però 
va ser impossible fer res”, ha 
dit el tècnic. 

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA DIVISIÓ

L’altra cara de l’esport amateur 

La Unió torna a ensopegar a casa 
però venç al camp del Palautordera

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

La Unió ha tornat a escriure el 
mateix guió als dos últims par-
tits que fa quinze dies. Els homes 
d’Osvaldo Leboso van guanyar 
al camp del Sant Esteve de Pa-
lautordera per 1-3 en un bon 
matx dels montcadencs però, 
a la jornada següent, van caure 
derrotats a casa contra el San-
ta Eulàlia de Ronçana per 1-2. 
“Aquest any tenim una plan-
tilla que juga millor en camps 
més grans que el nostre”, opi-
na el president, José González. 
Per la seva banda, l’entrenador 
considera que “l’equip s’està 
ressentint per tenir pocs efec-
tius”, una queixa reiterada del 

tècnic des de principi de tem-
porada. “No pressionem, se’ns 

compliquen els partits i no re-
muntem”, explica Leboso. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip femení de l’EF Montcada va viure un gran ensurt al partit contra el Can Deu  
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El tècnic, Osvaldo Leboso, considera que la plantilla es ressenteix per falta d’efectius
La UD Santa María es manté a 
dalt de la classificació del Grup 
Dissetè de Tercera Territorial 
després de sumar dues noves 
victòries. Els homes de José 
Luis Sánchez van vèncer el 
Clot per 2-0 i, a la jornada se-
güent, van superar el Singuer-
lín per 2-3 en un matx que van 
acabar amb 9 jugadors després 
de les expulsions de Pope per 
vermella directa i de Gerard 
per doble amonestació, totes 
dues a la segona part.
El partit va ser molt emocio-
nant, amb alternances cons-
tants en el marcador. El Santa 
María va fallar un penal al pri-
mer temps però, a la represa, 
Toni va aconseguir el gol de la 

victòria al minut 87 en transfor-
mar una pena màxima. L’equip 
té 16 punts.

El Santa María guanya 
tot i acabar amb 9 homes

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El Santa María està fort aquesta temporada

La Unió va tornar a perdre a casa, en aquest cas contra el Santa Eulàlia de Ronçana per 1-2
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Sílvia Alquézar  | Redacció
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El club ha superat el Sant Josep (81-79), el Premià (74-76) i el Sant Adrià (86-78)

El Valentine ha donat un gir 
espectacular que s’ha traduït en 
una ratxa de tres victòries con-
secutives que li han permès sor-
tir de la cua de la classificació al 
Grup Segon de la Copa Catalun-
ya. L’arribada de Boris Balibrea 
a la banqueta ha estat un revul-
siu per al conjunt montcadenc, 
que ara es troba a la dotzena 
posició, amb 4 triomfs i 4 derro-
tes, i un partit ajornat que dispu-
tarà a casa contra el Sant Josep 

de Girona el 5 de desembre. Els 
locals han superat dos rivals de 
dalt de la taula com són el Sant 
Josep de Badalona, per 81 a 79 
i, el Sant Adrià, per 86 a 78. En 
aquest últim matx, el Valentine 
va lliurar la victòria a l’afició 
coincidint amb la presentació 
de tots els clubs de l’entitat. Va 
ser un partit emocionant fins als 
darrers instants quan, després 
que el rival igualés el marcador, 
el Valentine –que va arribar a 
tenir un avantatge favorable  de 

16 punts– es va retrobar amb el 
ritme i l’encert final per adjudi-
car-se els dos punts en joc. Una 
setmana abans, els homes de 
Balibrea van jugar davant del 
Premià, el cuer del grup, al qual 
van vèncer per 74-76. Els mont-
cadencs van controlar el partit 
des del principi, anant gairebé 
sempre al davant en l’electrònic. 
“Estic molt content de l’actitud 
de la plantilla, és un grup 
molt treballador”, ha comentat 
l’entrenador.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine surt de la cua amb 
tres victòries consecutives 

L’equip ha sumat un punt a les tres últimes jornades davant de tres rivals complicats

La Salle masculí ha baixat fins a 
la sisena posició de la Lliga Ca-
talana en haver encadenat una 
ratxa negativa de resultats amb 
dues derrotes i un empat contra 
rivals molt complicats. Després de 
l’ensopegada a la pista del Grano-
llers (28-24), els homes de Dídac de 
la Torre van empatar ‘in extremis’ 
a 31 gols en la seva visita a Bordils. 
Segons el tècnic, l’equip montca-

denc va dominar la primera part 
però, a la represa, la pressió del 
públic i les decisions arbitrals van 
fer que anés a remolc en el mar-
cador. Dos segons abans d’acabar 
el partit, una jugada col·lectiva va 
possibilitar l’empat “davant d’un 
rival difícil, tot i que va per sota 
a la taula”, opina de la Torre.
A la darrera jornada disputada, La 
Salle sabia que el matx davant del 
Banyoles, el líder, era molt compli-

cat, com va succeir. Els montca-
dencs ho van donar tot, però no 
va ser el seu dia ni en defensa ni 
en atac, acabant perdent per 30-33. 
“Ens van afectar molt les exclu-
sions i algunes decisions arbi-
trals, però reconec que no vam 
estar bé”, explica el tècnic local.
La Salle es troba a la sisena posi-
ció amb 9 punts, empatada amb el 
Manyanet i el Pardinyes. El líder 
segueix sent el Banyoles, amb 14.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL MASCULÍ. LLIGA CATALANA

La Salle baixa al sisè lloc després 
d’una ratxa negativa de resultats
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> La Salle Iste supera el Sant Cugat (26-11)
La Salle Iste continua invicte a Primera Catalana després d’haver gua-
nyat a les dues últimes jornades. Les noies d’Esperanza Hoyos van su-
perar el Sant Cugat per 26 a 11 al pavelló Miquel Poblet, en un matx que 
al minut 8 ja guanyaven per 5-0. El rival no va suposar cap problema per 
al Montcada, acabant la primera part amb el resultat de 10 a 2. Precisa-
ment, aquesta superioritat va provocar que, a la represa, les jugadores 
locals es confiessin i el rival marqués 9 gols. La plantilla va reconèixer 
que “esperava un equip més fort del que es va trobar”, com afirma la 
jugadora Núria Sánchez. D’altra banda, l’equip montcadenc va derrotar 
el Molins de Rei per 16 a 21 en un partit molt desigual entre la primera 
i la segona meitat. En el primer temps, La Salle Iste va estar “espessa”

en atac, en paraules de la jugadora Marta Casajuana, mentre que a la 
segona va intensificar la defensa i va aprofitar els contraatacs | SA
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L’aler Raúl Ortega és un dels jugadors més importants del primer equip del Valentine
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La Salle masculí ha encadenat uns resultats negatius que l’han fet baixar llocs a la taula 

El CK Montcada va plantar cara 
al Vacarisses (15-11), el vigent 
campió de la Lliga Nacional, en 
el seu debut a la competició el 14 
de novembre. El matx va ser molt 
igualat durant el primer temps, 
que va acabar amb empat a 6 amb 
un marcador totalment obert. 
Durant els primers 10 minuts de 
la represa, es va mantenir la ma-
teixa tònica d’igualtat, sense que 
el Vacarisses trobés la manera de 
trencar el partit. La bona defensa 
dels montcadencs els va mante-
nir vius, fins que els locals van 
encadenar dues cistelles consecu-
tives sumant un parcial de 5-1. El 
Montcada ja no va poder remun-
tar l’avantatge, però no va llençar 
en cap moment la tovallola fins al 

darrer minut de l’enfrontament. 
Per la seva banda, el CK Mont-
cada B ha debutat a la lliga de 
Segona Divisió, de la qual n’és el 
campió, amb una victòria davant 

del Vacarisses B per 8 a 13 en un 
matx que es va resoldre a la sego-
na meitat en millorar els montca-
dencs l’eficàcia en el llançament i 
la intensitat defensiva. 

Sílvia Alquézar | Redacció

KORFBAL. LLIGA NACIONAL

El CK Montcada planta cara al 
campió en el seu debut a la lliga

El segon equip del CK Montcada va quedar campió de Segona Divisió la temporada passada
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

Els dos equips sèniors del 
CEB Can Sant Joan s’han 
retrobat amb la victòria 
després de diverses set-
manes perdent. El conjunt 
masculí va superar el CB 
Santa Perpètua per 46 a 

62, en un matx dominat 
des del principi pels mont-
cadencs. D’altra banda, el 
bloc femení va vèncer el 
Lliçà d’Amunt per 41 a 54 
en un partit on s’ha jugat 
bé en l’aspecte ofensiu | SA

L’AE Can Cuiàs va encai-
xar una dolorosa derrota 
a la pista de Les Fonts de 
Terrassa per 9-5 en un matx 
amb dues parts. A la prime-
ra, el rival va començar do-
minant amb un 2-0, però els 
montcadencs van reduir di-
ferències arribant al descans 
amb un 2-1. A la represa, 
el Can Cuiàs va desaparèi-
xer de la pista davant d’un 
equip que va pressionar 

molt fins aconseguir un 
parcial de 9-1. El conjunt de 
Can Cuiàs va reaccionar, 
però massa tard. El rival es 
va relaxar i els montcadencs 
van maquillar el resultat 
fins al definitiu 9-5. “És una 
derrota que fa mal, però 
hem d’aprendre dels er-
rors per seguir millorant”,
explica el tècnic, Matías 
Ruiz. Al matx anterior, el 
Can Cuiàs va vèncer la Sar-
dana per 5-4.

El femení s’imposa al Lliçà i el masculí, al Santa Perpètua

L’equip és sisè al Grup Quart de Primera Divisió

Els dos equips sèniors es 
retroben amb els triomfs

El Can Cuiàs ensopega 
a Les Fonts a la represa> L’EF Montcada cau amb els de dalt

L’equip sènior mascu-
lí  de futbol sala de l’EF 
Montcada ha perdut amb 
els dos primers classifi-
cats del Grup  Quart de 
Segona Divisió. Els locals 
van caure a la pista del 
Pallejà, el líder amb 13 
punts, per 7 a 3. Una se-
tmana abans, els homes 
de José Luis Carrasco van sortir derrotats contra el Castellar, 
el segon classificat, per 1-3. El bloc montcadenc, format per 
jugadors molt joves provinents del juvenil de l’EF, es troba a 
la cinquena posició amb 9 punts | SA

El sènior masculí del CEB Can Sant Joan va vèncer el Santa Perpètua 
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> La Salle B encaixa la primera derrota
L’equip sènior B de La Salle ha perdut el primer matx de lli-
ga a Tercera Catalana, en caure derrotat al pavelló Miquel 
Poblet davant del Gavà per 34 a 36. Els homes que dirigeix 
l’entrenador Pere Arbona es troben al quart lloc de la taula 
del Grup B amb 6 punts | SA

> L’Elvira-La Salle A masculí, més líder
El sènior A masculí de l’Elvira-
La Salle es manté més líder al 
Grup Tercer del Campionat de 
Catalunya, on es troba invicte 
amb 8 victòries. A les dues 
últimes setmanes, el conjunt 
local va vèncer el Sentmenat 
B per 84 a 54 i va superar el  
Gassó Ripollet per 31 a 43. Per 
la seva banda, el sènior B masculí està classificat a la desena 
posició del Grup Primer de la mateixa competició i el conjunt 
femení és sisè al Grup Segon del Torneig Sènior B | SA
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> El Mausa B perd els primers punts
L’FS Mausa B va perdre els primers dos punts de la lliga 
en empatar a dos gols contra el Mataró a domicili. Malgrat 
tot, els locals segueixen líders del Grup Tercer de Segona 
Divisió, amb 13 punts. Al matx anterior, els montcadencs 
van vèncer l’Atlètic Premià per 8-3 | SA
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el 
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM) 
organitzen el dia 20 la pre-
sentació dels Jocs Escolars 
al pavelló Miquel Poblet. 
La festa s’iniciarà a les 
10.15h amb la desfilada de 
tots els equips participants, 
provinents de les diferents 
escoles, instituts i clubs que 
competeixen a les lligues. 
Després dels parlaments a 
càrrec de les autoritats mu-
nicipals, començaran les 
activitats esportives adap-
tades per a cada edat. Els 
més petits –P3, P4 i P5– fa-
ran un circuit de psicomo-
tricitat posant en pràctica 
els coneixements que apre-
nen al llarg del curs. Els in-
fants de multiesport també 
jugaran als tres esports 
que fan durant la tempo-
rada: bàsquet, handbol i 
futbol sala. Totes aquestes 

propostes es faran a l’inte-
rior del pavelló.

Categories superiors. Pel 
que fa als més grans –els 
benjamins, alevins i infan-
tils– també passaran un 
matí divertit amb propos-
tes esportives que tindran 
lloc a l’exterior de l’equipa-

ment esportiu. També hi 
ha prevista la instal·lació 
d’algun joc per als més pe-
tits. Segons els organitza-
dors, la presentació clourà  
cap a les 12.15h. Enguany, 
les competicions extraes-
colars mouen al voltant 
de 800 infants i joves de 
les diferents escoles, insti-

tuts i clubs de la localitat. 
Segons ha informat l’IME, 
la festa de presentació dels 
Jocs Escolars té prevista 
l’assistència de més de 500 
esportistes. No hi podran 
participar els jugadors dels 
instituts perquè dissabte 
al matí tenen jornada de 
lliga.  

ESPORT EXTRAESCOLAR

El pavelló Miquel Poblet s’omple de gom a gom cada any amb motiu de la presentació dels Jocs Escolars

Sílvia Alquézar | Redacció
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La festa, organitzada per l’IME i el CDEM, tindrà lloc la matinal del dia 20 al pavelló Miquel Poblet

BÀSQUET. CB MONTCADA

El Valentine presenta els més 
de 200 jugadors d’enguany

Més de 200 jugadors i juga-
dores configuren el planter 
i el primer equip del Valen-
tine de la temporada actual 
que, el 14 de novembre, es 
va presentar oficialment da-
vant de l’afició en un acte fet 

en un pavelló Miquel Poblet 
ple a vessar. “Esperem que 
tothom sigui feliç al club”,
va dir el president, Luis Mi-
guel Rodríguez. L’acte va 
consistir en la desfilada dels 
11 equips, que van saludar 
les autoritats i la directiva. 

En el torn de parlaments, 
el jugador Joan Millán, del 
premini, va parlar de la 
seva experiència al club. En 
representació dels sèniors, 
Raúl Ortega va aprofitar per 
agrair la tasca de l’anterior 
junta de Rosa Olivares.

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

El club compta amb un total d’onze equips i amb l’Escola Ramón Fernández

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE 

El júnior entrena dur 
per seguir aprenent

El conjunt júnior femení 
de l’Elvira-La Salle ha co-
mençat la competició al 
Consell Esportiu de Bar-
celona. Al primer partit, 
l’equip local va perdre per 
només un punt (32-31) a la 
pista del Canigó. A la jor-
nada següent, les noies que 
entrenen Núria Villaronga 
i Elisabeth Ávila –jugado-
res del sènior–, van perdre 
de forma contundent con-
tra el Rosario per 25 a 55. 
Malgrat l’àmplia diferèn-
cia, l’Elvira va jugar un 
bon partit i no va llançar la 
tovallola en cap moment.  
Les dues tècniques estan 
posant èmfasi a conjuntar 
la plantilla, formada per 
joves de 14 a 18 anys que, 
en alguns casos, és la pri-
mera vegada que juguen 

a bàsquet. “La diferència 
d’edat entre les jugado-
res i els diversos nivells 
de tècnica fan més com-
plicat coordinar el bloc, 
però estan posant moltes 
ganes i estan treballant 
dur per seguir aprenent”,
ha indicat Ávila. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Les noies de Mas Rampinyo han perdut dos partits

El júnior té jugadores de 14 a 18 anys
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> Bons resultats de la JAM a Calldetenes
 La Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM) ha obtingut 
bons resultats al primer 
cros de la temporada, a 
Calldetenes. Els infantils 
Yeli Sagna –a la foto– i 
Joan Riera van ser segon 
i tercer, respectivament. 
Aitor Martín, que enguany 
és júnior, va finalitzar en 
quarta posició. També van participar l’infantil Marc Gómez (44), 
els cadets Víctor Espasa (17), Raúl Sánchez (31) i Óscar Pastor 
(37), la juvenil Paula Teruel (13), el promesa Francisco Acuña 
(17) i el sènior Carlos Cera (18) | SA

> Els pericos escolliran el millor jugador
La Penya Blanc-i-Blava presenta el dia 19 el primer Trofeu Pe-
rico d’or-Ciutat de Montcada en un acte a la Casa de la Vila a 
les 19.15h. La iniciativa consisteix a escollir el millor jugador 
de l’Espanyol a partir de les votacions que cada jornada fan 
els socis de l’entitat. “Cada partit votem el jugador que més 

ens ha agradat i, al final de la lliga, es farà el recompte i 

convidarem el guanyador per lliurar-li el premi”, ha indicat el 
president de La Penya, David Gerbolés, qui ha indicat que, per 
ara, encapçala la classificació el davanter José Callejón | SA

> Primera volta de les lligues de petanca
Els equips de petanca de la ciutat han obtingut bons resultats a 
la Lliga Catalana. El sènior A masculí del CP Montcada és cinquè 
de Primera Divisió, tot i la derrota contra el Mariner per 11-5. Per 
la seva banda, el conjunt B és tercer de Cinquena Divisió. A la 
cinquena jornada, va vèncer La Roca per 9-7. Pel que fa a les 
fèmines, l’equip A és cinquè a Primera, tot i caure contra Les 
Torres de Rubí per 4-5. El conjunt B és líder a la Quarta Divisió 
després de guanyar el Santa Eulàlia per 7-2. D’altra banda, el 
conjunt masculí del CP Can Sant Joan es manté líder imbatut a 
Cinquena Divisió. El femení es troba a la zona baixa a Tercera. A 
la darrera jornada de la primera volta, el masculí va derrotar el 
Trinitat per 9-7 i el femení va perdre amb el Sant Pol per 7-2 | SA
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Circuits i exhibicions per celebrar 
l’inici de les competicions escolars

BÀSQUET

El sots-25 del 
Can St. Joan 
guanya fora

El sots-25 del CEB Can 
Sant Joan va aconseguir 
a la pista del CB Saba-
dell B la primera victòria 
a domicili (62-74). Els 
montcadencs van jugar 
un bon partit, que van 
controlar en tot moment. 
El conjunt de Can Sant 
Joan va arribar a tenir 
un avantatge de 20 punts 
però, al final, es va relaxar 
i el rival va aprofitar per 
maquillar el resultat | SA
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El jugador Raúl Ortega del primer equip va adreçar unes paraules durant la presentació de tots els equips del club

El sots-25 ha sumat el primer triomf
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’aleví E millora a pas de gegant 
en una temporada d’adaptació 

L’equip aleví E de l’EF 
Montcada està fent una 
gran progressió des que va 
començar la temporada a 
principi de setembre. Els 
nois de Marc Palomino, 
que juguen al Grup 29 de 
Quarta Divisió, s’han mar-
cat com a objectiu apren-
dre i passar una bona 
estona durant els partits 
i els entrenaments. “Han
millorat molt la tècnica 
i la col·locació al terreny 
de joc, estic molt con-
tent”, afirma el tècnic, qui 
remarca que “aconseguir
bons resultats no és prio-
ritari”. El conjunt montca-
denc no ha guanyat encara 
cap partit, però va empatar 
a tres gols contra l’Olímpic 
La Garriga.

Juvenil. L’equip de Manuel 
Jiménez, tercer al Grup 25 
de Segona Divisió, ha en-

caixat la primera derrota 
de la lliga en caure contra 
la PB Sant Celoni, el segon 
classificat, per 4 a 3. El 
matx va ser intens, amb al-
ternances en el marcador. 
La primera part va acabar 
amb empat a 2. A la repre-

sa, l’EF es va avançar a la 
sortida d’un còrner, però 
a la jugada següent, els lo-
cals van empatar. A falta 
de tres minuts per al final, 
el Sant Celoni va marcar 
el gol de la victòria en una 
contra. “Ens hauríem 

d’haver endut com a mí-
nim un punt”, comenta 
l’entrenador. A la jornada 
anterior, el Montcada va 
superar el Cardedeu, al 
quart lloc, per 3-2, en un 
matx que  els locals van ju-
gar molt concentrats.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt juvenil encaixa la primera derrota a la lliga en caure contra la PB Sant Celoni per 4-3

L’equip aleví E de l’Escola de Futbol Montcada va caure derrotat contra el Mollet per 1-5 a l’estadi de la Ferreria 
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L’equip juvenil del CD 
Montcada va encaixar la 
primera derrota de la lliga 
en el seu desplaçament al 
camp de l’At. Vallès, on 
va perdre per 2-0. El rival 
s’ha situat en el lideratge 
en solitari al Grup Setè de 
Primera Divisió amb 18 
punts, a tres de diferència 
del conjunt que entrena 

Juan Meca, que es troba 
empatat a 15 punts amb el  
Mollet i el Parets. 
A la jornada següent, els 
montcadencs també tenien 
un matx complicat davant 
d’un dels rivals de la part 
alta de la taula. El CD 
Montcada va superar el 
Granollers, el cinquè clas-
sificat amb 12 punts, per 
3 a 2.

El juvenil perd al camp 
de l’At. Vallès per 2-0

FUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil del CD Montcada va superar el Granollers per 3-2 a l’estadi
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L’equip cadet de l’FS Mau-
sa està treballant dur per 
mantenir-se a la Divisió 
d’Honor. El primer objec-
tiu per al seu entrenador, 
Juan Carlos Navarro, és 
conjuntar la plantilla, ja 
que la majoria de jugadors 
són nous aquesta tempo-
rada al club. El tècnic s’ha 
mostrat optimista sobre el 
futur del bloc. “La catego-
ria es podrà salvar, mal-

grat haver perdut alguns 
partits al final”, ha dit 
Navarro. Al darrer matx 
disputat, el cadet va caure 
derrotat contra el Sagarra 
per 4-6.

Canvis. Lolo Rodríguez, 
tècnic del juvenil, és el nou 
coordinador de l’FS Mau-
sa en substitució de Juan 
Antonio Jaro, que segueix 
entrenant el primer equip i 
l’infantil.

El cadet treballa per 
conjuntar la plantilla

FUTBOL SALA. FS MAUSA

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet masculí de La Sa-
lle ha obtingut la primera 
victòria a la lliga de Pri-
mera Catalana, després de 
superar el Molins de Rei 
per 28 a 29 en un matx 
molt igualat i disputat. La 
primera part va acabar 
amb avantatge mínim per 
als locals (16-15), que van 
imposar la seva efectivitat 
en atac. A la segona part, 
La Salle va millorar en 

defensa, fet que li va per-
metre anar-se’n en el mar-
cador en un matx en què, 
al final, es va complicar a 
causa del desgast físic i un 
parell d’exclusions.
Abans d’aquesta jornada, 
el conjunt cadet, dirigit 
pel tècnic Pere Arbona, va 
perdre contra el Sant Joan 
Despí per un clar 28 a 36. 
La Salle es troba a la nove-
na posició amb 2 punts en  
5 partits.

El cadet masculí obté 
la primera victòria

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet masculí no va poder imposar-se al Sant Joan Despí (28 a 36)
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El cadet de l’FS Mausa va perdre contra el Sagarra per 4 gols a 6
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L’equip aleví de l’AE Can 
Cuiàs competeix a dues 
lligues alhora: la del Con-
sell de l’Esport Escolar de 
Montcada (CDEM) i al 
Grup Segon de Segona Di-
visió de la Federació Cata-
lana. A la competició local, 
el conjunt ha començat 
fort “perquè hi ha di-
ferència amb els equips 
de les escoles que només 
entrenen”.  A l’altra, són 
sisens amb 12 punts. 

L’aleví competeix a 
dues lligues alhora

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

Sílvia Alquézar | Redacció

L’aleví juga partits dijous i dissabte
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La nova junta de la UE 
Montcada, presidida pel 
Mestre Internacional Ar-
turo Vidarte, ha començat 
a moure peça per poten-
ciar, de nou, els escacs 
entre els més petits. El 
club ha iniciat els diven-
dres sessions del nivell I i 
II, que s’ampliaran també 
als dimarts. Les classes es 
fan a les instal·lacions de 
l’entitat, al pavelló Miquel 

Poblet. D’altra banda, el 
club vol impulsar la forma-
ció de jugadors i jugadores 
a les diferents escoles de la 
ciutat. L’objectiu és “dispo-
sar d’un planter”, ha dit 
Vidarte, qui el dia 24 es 
reunirà amb les AMPA per 
concretar la proposta. Els 
monitors que faran les ses-
sions són els jugadors Eva 
Zamarreño, Judith Oliva 
i Adrián Randazzo, un fi-
txatge del primer equip. 

La UE Montcada dóna 
classes per als petits

ESCACS

Sílvia Alquézar | Redacció


