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CASAL ESPORTIU
Les activitats es faran al 
matí durant la Setmana 
Blanca, del 7 a l’11 de març

FUTBOL SALA
L’FS Mausa Montcada encara no ha 

perdut cap partit al 2011 al Grup 

Primer de la Primera B 
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Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
encadena set 
triomfs seguits 
i ja és vuitena

L’equip femení de l’EF Mont-
cada segueix en ratxa, després 
d’haver sumat 14 dels 18 punts 
en joc a les últimes sis jorna-
des, on ha aconseguit quatre 
victòries i dos empats. Al da-
rrer partit disputat, el conjunt 
d’Antonio Moya va guanyar el 
Cerdanyola per 3-2 en un matx 
que, malgrat el resultat final, el 
Montcada va controlar des del 
principi i no va veure perillar el 
triomf. No obstant, el rival es 
va avançar en l’electrònic amb 
un gol de falta al minut 7. Al 
quart d’hora de joc, el Montca-
da va empatar amb un gol de 
Roni. Laura va fer el 2-1 abans 
del descans. Ja a la segona part, 
l’Escola va saber mantenir la 
diferència i ampliar-la, amb un 
nou gol de Jesi al minut 60. A 
les acaballes, el Cerdanyola va 
reduir l’avantatge montcadenc. 
A la jornada anterior, l’Escola 
va vèncer el Manresa per 1-4.

L’EF Montcada fa sis jornades que no perd
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La Salle masculí ha mostrat les 
seves cartes com un dels ferms 
candidats a jugar la fase d’ascens 
a Primera Nacional. Els homes 
de Dídac de la Torre han encade-
nat una ratxa extraordinària amb 
set victòries consecutives –no 
perden des del 12 de desembre– 
que l’han portat fins a la segona 
posició de la Lliga Catalana amb 
25 punts, empatats amb el Sant 
Quirze i a un de diferència del lí-
der, el Banyoles. Precisament, els 
montcadencs van aconseguir el 
darrer triomf a la pista dels valle-
sans el 13 de febrer, en un partit 
molt igualat amb predomini de 
les defenses i avantatges mínims. 
Gràcies a aquest triomf, La Sa-Gràcies a aquest triomf, La SaGràcies a aquest triomf, La Sa
lle ha donat el salt a una de les 
places que donen accés a la fase 
d’ascens. “Estem molt contents 
de la trajectòria de l’equip; 
l’objectiu era quedar entre els 
quatre primers, però ara aspi-
rem a tot”, ha dit el tècnic, qui 
ha lloat l’esforç de la plantilla. 

El futur. Cara les pròximes jor-
nades, un dels caps de setmana 
clau per començar a perfilar una 
classificació final és el del 19 i 20 
de febrer. El Montcada rebrà la 
visita del Granollers C, mentre 
que el Banyoles es desplaçarà a 
la pista del Sant Quirze. “Potser 
ens interessa més que guanyi el 
líder, perquè així podríem aga-líder, perquè així podríem agalíder, perquè així podríem aga

far un cert avantatge respecte 
el tercer”, opina de la Torre.
Davant l’excel·lent trajectòria de 
l’equip, la directiva s’ha plante-
jat la possibilitat de poder orga-jat la possibilitat de poder orgajat la possibilitat de poder orga
nitzar la fase d’ascens. El club 
ha avançat que encara és massa 
d’hora per prendre cap decisió, 
ja que tot dependrà de si l’equip 
arriba al play-off final i de quines 
són les despeses econòmiques 
que genera l’esdeveniment. La 
Salle ha disputat dues vegades 
una fase d’ascens a Primera, tot 
i que mai s’ha jugat a Montca-i que mai s’ha jugat a Montcai que mai s’ha jugat a Montca
da. “Estem en una dinàmica 
ascendent i creiem també que 
és molt positiu que el primer 
equip pugui comptar amb el 
sènior B i el juvenil, amb juga-sènior B i el juvenil, amb jugasènior B i el juvenil, amb juga
dors que poden ser un reforç 
important en qualsevol mo-
ment”, opina el president, Josep 
Maresma. 

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LLIGA CATALANA

La Salle ja es troba en zona d’ascens 
després de set victòries consecutives
Els homes de Dídac de la Torre han obtingut triomfs importants contra rivals directes que aspiren a pujar

La Salle ha fet un salt important cara a obtenir la classificació per a la fase d’ascens

La Salle Iste femení es manté a la tercera posició de Primera Catalana

La Salle Iste femení es manté a la 

tercera posició del Grup B de la Pri-

mera Catalana, amb 18 punts, a 2 

del segon, el Cornellà, i a 8 del líder, 

l’OAR Gràcia de Sabadell. Les noies 

d’Esperanza Hoyos han sumat dues 

victòries importants a les últimes jor-victòries importants a les últimes jorvictòries importants a les últimes jor

nades que l’han permès mantenir-se  

amb opcions cara a la recta final de 

la temporada. El Montcada va vèn-

cer el Sant Cugat per 13 a 27 en un 

partit en què les montcadenques no 

van tenir cap problema per superar 

el cuer. Una setmana abans, La Salle 

Iste va imposar-se al Molins de Rei al 

pavelló Miquel Poblet per 28 a 19. A 

les darreres setmanes, l’equip ha in-

tensifitat l’entrenament físic per po-

der millorar el rendiment als partits. 

“A Sant Cugat ja vam estar millor, 

vam robar moltes pilotes i la nos-

tra defensa va ser més agressiva”,

explica la jugadora local Marta Casa-

juana | SA 
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Els verds es troben a la tretzena posició amb 26 punts, a un pas de la zona perillosa del descens compensat

Un mal partit del CD Montcada 
contra el Sants (1-3) ha posat fi a 
la ratxa positiva de resultats del 
conjunt d’Iván Rodríguez, que a 
les tres jornades anteriors va man-
tenir aconseguir la porteria a zero 
i sumar dues victòries i un empat. 
Els 7 punts guanyats davant de 
l’Olesa (0-1), l’Igualada (1-0) i el 
Blanes (0-0) va permetre l’equip 
respirar amb una mica més de 
tranquil·litat a la taula de Primera 
Catalana. Malgrat tot i donada la 
gran igualtat a la classificació, els 
locals es troben a la tretzena posi-
ció amb 26 punts, a un pas de la 
zona perillosa dels possibles des-

censos compensats. El Montcada 
es desplaça el dia 20 al camp del 
Tortosa, el quart per la cua amb 
23 punts. La plantilla és conscient 
que aquest matx serà molt impor-
tant per tornar a agafar oxigen i 
deixar enrera un rival directe en 
la lluita per la permanència a la 
categoria. El president, Modesto 
‘Tato’ Sanchís, ha lamentat la de-
rrota contra el Sants a l’estadi de la 
Ferreria perquè considera que “es 
pot perdre, però no d’aquesta 
manera perquè la imatge que es 
va oferir no va ser bona. Sempre 
ho han donat tot, però l’altre dia 
semblava que potser pequessin 
d’excés de confiança”.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El mal partit contra el Sants trenca 
la ratxa de tres resultats positius 

Sílvia Alquézar  | Redacció

La UD Santa María s’ha refer-
mat al lideratge del Grup Dis-
setè de Tercera Territorial. Els 
homes de José Luis Sánchez su-
men 47 punts, a 7 de diferència 
del segon, el Chacarita, amb 
qui van empatar a zero a do-
micili en el darrer partit dispu-
tat. El conjunt de Terra Nostra 
confia poder mantenir aquest 
avantatge que, respecte al ter-
cer és d’11 punts. “Només pu-
gen els dos primers, per tant, 
cada vegada ho tenim més a 
prop”, ha dit el segon entrena-
dor, Marc ‘Pitu’ Rodríguez. 
A l’últim partit jugat a casa, el 
Santa María va golejar el Calaf 
de Gramenet, el cinquè clas-

sificat, per 4-1. D’altra banda, 
l’equip també va disputar el dia 
10 els 61 minuts que restaven 
del matx ajornat contra el Pare-
ra, a qui va vèncer per 0-3.

El Santa María consolida 
el seu lideratge al Grup 17 

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El Santa María és el primer amb 47 punts
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La UE Sant Joan ha iniciat una 
tímida recuperació al Grup Novè 
de Segona Territorial, on es troba 
al dotzè lloc amb 23 punts, enca-
ra molt a prop de la zona perillosa 
dels descensos compensats. A les 
dues últimes jornades, els locals 
han sumat: davant del Bellavista 
(2-1) i contra l’At. Vallès (1-1). La 
nota negativa del darrer partit a 
casa va ser la greu lesió del porter 
Javi Díaz, que es va trencar el taló 
d’Aquil·les i, després de ser inter-
vingut, estarà de baixa el que res-
ta de lliga. El club ha fitxat per 
substituir-lo el porter Guillermo 
Muné, de 20 anys i que havia ju-
gat al CD Montcada. 

El Sant Joan inicia una tímida 
recuperació cap a la salvació

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Sant Joan s’ha reforçat a les últimes jornades amb fitxatges per aconseguir salvar-se
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Amistós contra un 
equip de Noruega

El CD Montcada va jugar el 8 de 
febrer contra l’equip norueg San-
derfjord, de Primera Divisió, un 
partit amistós disputat al Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat. 
Els montcadencs van perdre per 
3 gols a 6 davant un rival que 
lluita per mantenir la màxima 
categoria del seu país i que ha 
aprofitat el parèntesi de la seva 
lliga a causa de les baixes tem-
peratures per fer una pretempo-
rada a Catalunya. El Montcada 
va plantar cara a un bloc de qua-
litat i de gran potencial físic. “Va 

ser una experiència molt positi-

va”, va indicar l’entrenador verd, 
Iván Rodríguez, qui es va mos-
trar satisfet pel rendiment de la 
plantilla davant un rival superior 
a nivell tècnic i físic. De fet, el 
Montcada va arribar a empatar 
a 3, però als darrers minuts el 
Sanderfjord va imposar el seu 
joc per marcar tres tants més i 
sumar-se la victòria | SA

El Sants va tallar la ratxa positiva de resultats del CD Montcada amb una victòria per 1-3
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Se alquila. Local a la Carretera de Ripollet, 
58, bis, de 328 m

2
. Precio: 1.250 euros al 

mes. Espacio de oficinas (con aire acondicio-
nado) y de almacén. Tel. 932 788 485.
Se traspasa. Peluquería y estética en pleno 
funcionamiento con mobiliario completo en 
Montcada i Reixac. Telf. 935 758 279.
Se vende. Cuna de bebé con colchón de 
látex. También se vende bañera de bebé. 
Teléfono 626 16 28 78.
Pis en venda. Al passeig de la Font Pudenta. 
Amb ascensor, 3 habitacions, assoleiat. Preu: 
177.300 euros. Tel. 935 752 813.
Classes particulars. Llicenciat en Ciències 
Químiques dóna classes. Tel. 687 826 761. 
Se vende. Hormigonera eléctrica, en buen es-
tado, seminueva. Tel: 664 307 546. Sr. Julián.
Se vende. Estufa de butano con botella incluí-
da. Seminueva. Tel. 935 641 959.
Oferta laboral. Senyora s’ofereix per tasques de 
planxadora. Interessats trucar al 619 391 166.
English exchange. Intercambio sin dinero. 
Practicamos el inglés hablado compartiendo 
algún talento o conocimiento artesanal, musi-
cal o culinario. Tel. 679 085 099.

anuncis gratuïts  
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Els locals es mantenen al tercer lloc del Grup Primer, encara a sis punts del primer

L’FS Mausa ha començat el 2011 
amb bon peu, ja que encara no 
coneix la derrota en el nou any. 
Els homes de Juan Antonio Jaro   
porten sis jornades consecuti-
ves sense perdre, una reacció a 
la mala ratxa de final del 2010 
que li ha permès mantenir-se viu 
en la lluita per les posicions que 
donen accés a Primera A. Els 
montcadencs es troben a la ter-
cera posició del Grup Primer de 
Primera B amb 32 punts, a dos 

de diferència del Rapid Santa 
Coloma, i a 6 del líder, l’Arenys 
de Munt. 

Més triomfs. Al darrer enfronta-
ment, els locals han sumat una 
nova victòria. El Mausa va vèn-
cer el Manlleu, en zona de des-
cens, per 7-1 en un partit que es 
va decidir a la segona part.  El 
conjunt d’Osona va sortir molt 
fort i va aconseguir inaugurar 
el marcador. Els locals ho van 
intentar però no van obtenir el 

premi al seu esforç fins a cinc mi-
nuts per a l’acabament del primer 
temps, gràcies a un gol de Migue-
lito. A la represa, el Montcada va 
començar molt concentrat i, als 
dos minuts de joc, Carlos, incor-
porat recentment que no havia 
pogut jugar a causa d’una lesió, 
va fer el 2-1. A partir d’aquí, la 
balança ja es va decantar defini-
tivament cap al Mausa, que va 
marcar cinc gols més: Mario (2), 
Miguelito (1), el juvenil Aleix (1) 
i Marc (1).  

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA B

El Mausa encadena sis jornades 
consecutives sense cap derrota

El tècnic, Boris Balibrea, demana més regularitat a la plantilla durant els partits

El Valentine segueix a les posi-
cions de la part alta de la tau-
la al Grup Segon de la Copa 
Catalunya, amb 11 victòries i 8 
derrotes. El Montcada va acon-
seguir al pavelló Miquel Poblet 
un triomf davant del Palamós, 
el penúltim, per 86 a 69. Els dos 
equips van començar el partit 
fluixos, però el Montcada es va 
posar les piles aviat i va agafar 
un avantatge de 8 punts gràcies 
a bones transicions i una bona 
defensa. Aquesta dinàmica es 
va mantenir durant tot el matx, 
arribant els montcadencs a dis-
posar d’una diferència al seu fa-

vor de fins a 15 punts. Malgrat 
tot, el Palamós va reaccionar i 
es va posar fins a 4 punts dels 
locals, però el Valentine va sa-
ber jugar els darrers minuts per 
adjudicar-se un nou triomf a la 
lliga. “Es va jugar bé, tot i que 
m’agradaria que l’equip fos 
més constant durant els par-
tits, sense alts i baixos”, va indi-
car l’entrenador, Boris Balibrea. 
En aquesta jornada va debutar 
el darrer fitxatge, l’escolta Arnau 
Salinas, que va fer un bon partit 
i va aconseguir un triple.
Però, una setmana abans, 
els  errors en defensa i la falta 
d’encert en l’atac van ser factors 

determinants per decidir el re-
sultat del partit del Valentine 
contra el Sant Josep de Girona,  
que va derrotar els montcadencs 
per 80-59. Segons el capità, Raul 
Ortega, durant els primers dos 
quarts el marcador va ser igua-
lat però, a partir del tercer quart, 
el Sant Josep va començar a 
avançar-se perillosament fins 
arribar als 20 punts de diferèn-
cia. “Ens costava en atac i no 
vam aprofitar els rebots”, va 
dir Ortega. El tècnic també va 
reconèixer la superioritat del 
Sant Josep i la poca concentració 
del seu equip: “En cap moment 
va tenir opció de guanyar”.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine segueix en els llocs 
ben posicionats amb 11 triomfs  
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El Mausa no afluixa en el seu objectiu de retallar diferències amb els primers classificats

SA
N

TI
 R

O
M

ER
O

El Valentine es troba a la part alta de la classificació amb 11 victòries a la Copa Catalunya

La ciclista de BTT Anna Villar 
està ultimant la seva prepara-
ció cara la nova temporada, 
que començarà a final de fe-
brer. L’objectiu de la corredo-
ra de Can Sant Joan és acon-
seguir una plaça per als Jocs 
Olímpics que es disputaran a 
Londres l’any vinent. L’equip 
espanyol prioritzarà enguany 
la participació a més curses in-
ternacionals per tal d’obtenir la 
puntuació necessària per ser un 
dels 14 països que accediran a 

la cita olímpica del 2012. “Si
quedem entre els set primers 
del rànquing mundial, tin-
drem dret a participar dues 
ciclistes. Ho intentarem, però 
serà molt complicat”, ha indi-
cat Villar, qui es mostra espe-
rançada del fet que Espanya 
pugui assolir la classificació. 
A nivell personal, la corredora 
montcadenca també creu que 
té possibilitats de ser-hi l’any 
vinent a la capital del Regne 
Unit. El debut de Villar a la 
temporada actual serà a Anda-

lusia, en una cursa d’àmbit in-
ternacional que s’organitza per 
primera vegada. 

Anna Villar lluitarà enguany per  
una plaça per als Jocs Olímpics

CICLISME. BTT

Sílvia Alquézar  | Redacció

> El Multiòpticas Isis, eliminat de la Copa
El Multiòpticas Isis A ha quedat eliminat als quarts de final de la Copa 
Catalana, en perdre contra el CK Badalona per 12-15. Els montcadencs, 
tercers a la Lliga Nacional, no van poder vèncer el cuer de la competi-
ció, que va fer valer la seva experiència davant l’equip de Dani Vidaña. 
El matx va ser molt igualat, tot i que els badalonins van anar sempre per 
davant en el marcador. L’eliminatòria es va disputar a la pista coberta 
municipal el 6 de febrer. A la foto, una imatge del partit | SA
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La ciclista montcadenca Anna Villar

SA
N

TI
 R

O
M

ER
O



292a quinzena | Febrer 2010 Esports

Sílvia Alquézar | Redacció

ESCACS. CAMPIONATNANA  CAT T CA CA ALÀTT

La UE Montcada no ha 
començat amb bon peu al 
Campionat de Catalunya 
per equips. Després de tres 
rondes, els montcadencs 
encara no coneixen la vic-
tòria a la Divisió d’Honor. 
Als dos últims enfronta-
ments, els locals van perdre 
a casa contra el Lleida per 
3’5 a 6’5 i, en el seu des-
plaçament a Sant Andreu, 
van caure per 5’5 a 4’5. 

L’únic mig punt que han 
sumat va ser a la primera 
jornada, quan van empa-
tar a 5 a domicili davant 
l’Uga, el segon classificat 
del torneig. Al pròxim par-
tit, la UE Montcada jugarà 
a casa contra l’Ateneu Co-
lon, el darrer classificat amb 
cap punt. “Necessitem el 
triomf per poder respirar 
amb més tranquil·litat”,
ha dit, el jugador montca-
denc Marc Narciso.

Els locals han sumat dues derrotes i unes taules

La UE Montcada encara 
no coneix la victòria> Reconeixement al CP Can Sant Joan

L’Ajuntament i l’Institut Municipal d’Esports i Lleure van orga-
nitzar el dia 15 un acte de reconeixement a l’equip masculí 
del Club Petanca Can Sant Joan, després d’haver aconseguit 
l’ascens a la Quarta Divisió. L’homenatge va tenir lloc a la 
Casa de la Vila i va comptar amb la presència de l’alcaldessa,  
M. Elena Pérez (PSC) i el regidor d’Esports, Juan Parra (PSC). 
A la foto, el president del club, Juan Roa, mostra el diploma 
que li van lliurar les autoritats municipals | PA  

> El Mausa B s’imposa al Masnou (2-7)
L’equip sènior B masculí de l’FS Mausa no va tenir cap pro-
blema per desfer-se del Manou per 2 a 7, en el darrer partit 
disputat al Grup Tercer de Segona Divisió, amb 30 punts. Els 
locals es troben a dos punts del segon classificat | SA
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> L’EF Montcada perd amb la Floresta  
L’equip sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada va caure derrotat 
per la mínima contra la Floresta 
per 0-1. Els montcadencs es tro-
ben a la vuitena posició del Grup 
Quart de Segona Divisió, amb 
18 punts, empatats amb el Can 
Calet. Al proper matx, l’EF jugarà 
contra el Safa | SA

> El Can Cuiàs ensopega a casa
L’AE Can Cuiàs va perdre contra el Castellar, el quart per la 
cua al Grup Quart de Primera Divisió de futbol sala, per 2 a 4. 
Una setmana abans, els homes de Matías Ruiz van guanyar 
a la pista del CN Caldes B, el cuer, per 2-3. Els montcadencs 
es troben a la cinquena posició amb 25 punts. A la propera 
jornada, el Can Cuiàs es desplaçarà a la pista del San Lorenzo. 
A la foto, una imatge del partit contra el Castellar | SA   
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BÀSQUET

L’AE Elvira Cuyàs-La Salle 
es manté al capdavant de la 
classificació al grup Tercer 
del Campionat de Catalu-
nya sènior, amb 16 triomfs 
i una derrota. Els locals van 
superar el Sant Vicenç per 
58 a 59 i també van vèncer 

el Can Parellada de Terrassa 
per 48  a 68. D’altra banda, 
l’Elvira B és penúltim del 
Grup Primer de la mateixa 
competició amb 2 victòries 
i 14 ensopegades. Al darrer 
matx, va perdre amb el Sant 
Vicenç per 50-70.

L’Elvira A es manté fort 
al capdavant de la taula

L’equip sènior femení del 
CEB Can Sant Joan va 
perdre contra el Montme-
ló per 59 a 48 i davant del 
Parets a casa per 34 a 54. 
El conjunt és al desè lloc 
amb un total de 5 triomfs 
i 13 derrotes | SA

BÀSQUET

El CEB femení 
torna a caure

L’equip sènior B de La Salle 
es troba a la quarta posició 
del Grup Tercer de Terce-
ra Catalana amb 17 punts. 
Els locals van vèncer el 
Pau Casals de Sabadell per 
23 a 15 al primer partit de 
la segona volta | SA

HANDBOL

La Salle B, 
al quart lloc
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El Casal Esportiu amb 
motiu de la Setmana blan-
ca  es farà en horari de 
matí (de 9 a 13h) amb la 
participació d’una trentena 
d’infants, que es repartiran 
en tres grups d’edats: petits 
–P3, P4 i P5–, mitjans –de 
primer a quart de Primà-
ria– i grans, que inclou els 
inscrits de cinquè i sisè. A 
causa de la baixa partici-
pació, els nens i nenes que 
es queden a dinar es tralla-
daran a l’escola Reixac per 
incorporar-se al casal que 
s’organitza des de l’Àrea 
Social.  

Programació. L’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME), que organitza el 
projecte, ha previst una 
excursió fins a l’hora de 
dinar en el primer dia del 
Casal. Durant la resta de 
jornades, els inscrits prac-
ticaran diverses disciplines 
esportives com el futbol 
sala, el bàsquet i l’handbol, 

a més de fer una iniciació 
al karate i aprendre algu-
nes nocions de hip-hop. 
Els més petits faran mul-
tiesport, coordinació i psi-
comotricitat. Una activi-
tat comuna per a totes les 
edats serà la natació, tot i 
que els alumnes de cinquè 
i sisè faran aquagim. Les 

sessions es duran a terme 
a les piscines de Montcada 
Aqua, al Pla d’en Coll.
Aquest casal només es farà 
durant aquest curs ja que 
el nou govern de la Gene-
ralitat ja ha anunciat que 
l’any vinent no hi haurà 
Setmana blanca, una pro-
posta que va rebre el re-

buig majoritari dels pares 
i les mares perquè tenien 
problemes per conciliar 
la vida familiar i laboral. 
Malgrat les crítiques, la 
inscripció no ha estat l’es-
perada i, segons fonts de 
l’IME, la conjuntura eco-
nòmica ha frenat la matrí-
cula, que puja a 40 euros.   

SETMANA BLANCA

El Casal Esportiu de la Setmana blanca comptarà amb l’assistència d’una trentena d’infants de 3 a 12 anys

Sílvia Alquézar | Redacció

L’IME ha decidit portar endavant la proposta dividint els infants en tres grups de diferents edats

El Casal Esportiu es farà al matí 
amb una trentena de participants

El karateca del Shi-kan Eric 
Puig s’ha proclamat campió 
de Catalunya en la catego-
ria juvenil a la modalitat de 
combat. D’altra banda, la ju-
venil Cristina Sánchez, tam-
bé del Shi-kan, va aconseguir 
la tercera posició en combat. 

El torneig es va disputar al 
pavelló Miquel Poblet el dia 
5. Ambdós participaran als 
entrenaments de la selecció 
catalana per veure si són es-
collits per competir els dies 
16 i 17 d’abril al Campionat 
d’Espanya, que es farà a 
Santander. 

El juvenil Eric Puig 
guanya el guardó d’or

KARATE. CAMPIONAT CATALÀ

Sílvia Alquézar | Redacció
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Cristina Sánchez i Eric Puig amb els trofeus guanyats al Campionat català

Més de 170 infants de 
l’escola El Viver participen 
a les activitats físiques que 
l’AMPA del centre organitza 
en horari extraescolar. Els 
més petits, de P3 a P5, fan 
iniciació a l’esport i psicomo-
tricitat. Els alumnes de pri-
mer i segon formen part del 
programa multiesport que 
promou l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) i 
el Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM), 
que durant aquest trimestre 
estan fent handbol. A la lliga 
local del CDEM, El Viver té 
inscrits dos conjunts alevins 
–un masculí i un femení– de 
bàsquet i un benjamí i un 
aleví masculí de futbol sala. 

Pel que fa als dos conjunts 
benjamins, que són mixtes, 
no competeixen a la lliga 
local perquè no hi ha hagut 
suficients equips inscrits. 
“Anem a trobades cada 

quinze dies amb l’objectiu 
que els nens i les nenes pu-
guin jugar partits i, alhora, 
facin nous amics”, explica 
la coordinadora de les activi-
tats extraescolars d’El Viver, 

Maribel Castillo. A l’escola, 
també es practica dansa 
–amb 43 nenes repartides 
en tres grups–, karate i sevi-
llanes, amb 26 participants 
amb edats de 3 a 8 anys.

ESPORT ESCOLAR

Sílvia Alquézar | Redacció

L’AMPA oferta els esports més tradicionals, a més d’altres propostes com la dansa i el karate

El Viver ofereix un ampli ventall 
de propostes per a totes les edats

Alguns nens de l’escola El Viver fent bàsquet en un dels entrenaments al gimnàs del centre ubicat a Can Sant Joan
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L’Escola de Natació de 
Montcada ha aconseguit 
uns bons resultats a la se-
gona jornada del Campio-
nat Comarcal, disputada a 
Barberà el 5 de febrer. Cal 
destacar la primera posició 
del benjamí Marc Grau 
en 25 metres esquena, del 
benjamí Álvaro Castro 
en 25 metres braça i de la 

cadet Mireia Prats en 100 
metres braça. A les proves 
per relleus 4x25, la millor 
classificació local va ser per 
a l’equip benjamí a la cur-
sa d’estils, que va acabar el 
primer amb un temps d’un 
minut, 24 segons i 39 cen-
tèsimes. La tercera jornada 
del torneig comarcal es dis-
putarà el 26 de febrer a la 
piscina de Cerdanyola. 

Bons resultats locals 
a la segona jornada 

NATACIÓ. CAMPIONAT COMARCAL

Sílvia Alquézar | Redacció

La Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM), en col·laboració 
amb l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), 
organitzarà el 19 de febrer 
una duatló de promoció a 
la zona d’entrenament de 
la Ferreria. La iniciativa, 
que s’adreça a infants de 

6 a 12 anys, pretén donar 
a conèixer la instal·lació i, 
alhora, l’escola d’atletisme 
del club. Els participants 
hauran de superar una pro-
va a peu i una altra amb bi-
cicleta, que hauran de por-
tar els inscrits juntament 
amb el casc | SA

La JAM organitza una 
duatló per a escolars

ATLETISME

L’EN Montcada està fent un bon paper al Campionat Comarcal d’aquest any
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L’equip mini masculí A 
del Valentine està treba-
llant dur per seguir apre-
nent, el principal objectiu 
d’aquesta temporada per 
a aquests nois dirigits per 
Víctor Martínez i Àlex Na-
varro. El conjunt local, for-
mat per infants d’11 anys, 
està jugant la fase regular 
al Grup Setè del Nivell 
C-1. Després de quatre jor-
nades, el Valentine mini A 
es troba a la sisena posició 
amb dues victòries i dues 
derrotes. L’última va ser 
contra els Lluïsos de Grà-
cia A a la pista coberta mu-
nicipal per 48 a 81. Una 
setmana abans, els locals 
van superar l’AESE B a 

domicili per 59 a 63. “Són
una mica entremaliats, 
però estem contents”, ha 
dit Navarro.

El mini A aprèn ràpid 
al Nivell C1 Grup Setè  

BÀSQUET. VALENTINE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip benjamí de l’FS 
Mausa segueix millorant a 
la Divisió d’Honor. El con-
junt local està fent un bon 
paper a la màxima catego-
ria, on es troba a la zona 
tranquil·la de la taula. Els 
montcadencs són a la sete-
na posició amb 29 punts, 
a un de diferència del sisè, 
el Marfil Santa Coloma. El 
benjamí és el tercer equip 

més golejador de la catego-
ria, amb 99 gols. A les dues 
últimes jornades, el Mausa 
ha guanyat per golejades 
al pavelló Miquel Poblet. 
El conjunt local va superar 
l’Esparraguera per 9 a 3 i 
La Unión de Santa Colo-
ma per 10 a 3. L’objectiu 
inicial de la temporada 
era conjuntar la plantilla i 
mantenir-se a la màxima 
categoria benjamí. 

El benjamí es manté 
a la zona tranquil·la

FUTBOL SALA. FS MAUSA

Sílvia Alquézar | Redacció
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El benjamí del Mausa ha guanyat de golejada els dos últims partits de lliga  

Els patufets progressen molt 
en els aprenentatges bàsics

L’equip dels patufets de 
l’EF Montcada està seguint 
una evolució molt positiva 
en els aprenentatges dels 
coneixements bàsics del 
futbol, com el control de la 
pilota i la col·locació en el 
terreny de joc. El conjunt 
està format per 13 nens 
d’entre 5 i 6 anys que en-
trenen dos dies a la setma-
na. “Sembla mentida tot 
el que han après en poc 
temps”, remarca el tècnic, 
José Alcaide, qui afegeix 
que ha de tenir molta pa-
ciència  perquè “sobretot 
els dijous venen molt re-
volucionats, suposo per-
què ja estan cansats de 
tota la setmana”.

Juvenil. L’equip de Ma-
nuel Jiménez segueix líder 
del Grup 25 de Segona 
Divisió amb 40 punts, a 

3 de diferència dels seu 
perseguidor immediat. A 
la darrera jornada, corres-
ponent al primer partit de 
la segona volta, el conjunt 
montcadenc va vèncer el 
Lliçà d’Avall per 4-1. A la 
primera meitat, el Mont-
cada va jugar a un ritme 
més lent de l’habitual i, tot 

i controlar la pilota, no va 
poder sentenciar, arribant 
al descans amb un 1-0. Ja 
a la represa, l’Escola va re-
accionar a l’apatia amb tres 
gols més gràcies a una mi-
llora del joc col·lectiu fruit 
d’una pressió intensa sobre 
el rival i del fet de tenir la 
possessió de la pilota.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El juvenil manté el lideratge del Grup 25 de Segona Divisió amb 40 punts 

L’equip cadet masculí de 
l’AE Elvira-La Salle es 
troba a la tercera posició 
a la fase regular Nivell 
C-1 del Grup Quart, amb 
3 victòries i dues derro-
tes. Els montcadencs van 
perdre  a casa contra el 
Minguella per 54 a 70 tot 
i que, una setmana abans, 
van guanyar a la pista del 
Gramenet per 54 a 67. En 
el pròxim partit, el con-
junt local es desplaçarà a 
Arenys per jugar contra el 
cuer, que només ha sumat 
un triomf a la competició. 
El club de Mas Rampinyo 
s’ha mostrat satisfet amb 
el rendiment de la plan-
tilla, que està seguint un 
bon aprenentatge  | SA

BÀSQUET

L’Elvira cadet 
es troba al 
tercer lloc
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L’equip juvenil del CD 
Montcada no falla en la 
seva persecució particular 
sobre el Parets, el primer 
classificat del Grup Setè de 
Primera Divisió. Els mont-
cadencs, dirigits per Íñigo 
Irisarri, es troben a la sego-
na posició amb 40 punts, 
a 4 de diferència respecte 
el líder. A les dues últimes 
jornades, els verds han su-

mat dues noves victòries a 
la lliga. El conjunt juvenil 
es va imposar a l’estadi de 
la Ferreria al Barberà An-
dalucía, el vuitè amb 26 
punts, per 4-0 i davant del 
Castellar, el sisè classificat 
amb 34 punts, per 1-2. A 
la pròxima jornada, el CD 
Montcada rebrà la visita 
del Sant Celoni, que es tro-
ba a la desena posició amb 
22 punts.

El juvenil no falla en 
l’objectiu de ser líder

FUTBOL JUVENIL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El CD Montcada espera no fallar per retallar diferències amb el primer

L’equip cadet femení de 
La Salle ha acabat en 
l’antepenúltima posició al 
Grup C de Primera Cata-
lana, amb 11 punts, a tan 
sols un del quart per la cua, 
el Riudellots, i a dos de di-
ferència respecte el següent 
classificat, el Vilamajor. A 
la darrera jornada, el con-
junt local va perdre contra 
La Roca, el campió, per 32 

a 14, en un partit en què 
La Salle va sortir a la pis-
ta molt fluix, arribant-se al 
descans amb un 20-3 en el 
marcador.
D’altra banda, el cadet fe-
mení ja coneix els seus ri-
vals a la Copa Federació, 
que començarà a partir del 
dia 20. El Montcada s’haurà 
d’enfrontar a l’Agramunt, 
el Sant Joan Despí, el Bal-
sareny i el Martorell.

El cadet femení acaba 
antepenúltim al Grup C 

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

Les noies del cadet femení jugaran a partir d’ara la Copa Catalana 

>  El sots-25 de Can 
Sant Joan és onzè

El sots-25 del CEB Can Sant Joan es 
troba a l’onzè lloc al Grup Segon al 
Campionat de Catalunya sènior B. Els 
locals van perdre el darrer partit de lliga 
contra el Santfeliuenc per 56-78 | SA

Els patufets van superar l’Andalucía per 3-1 al camp de Can Sant Joan
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El mini A va perdre contra el Gràcia 
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Pili Cañero

Forjadora d’esportistes i artistes. Al 1995, quan Pili Cañero (Sabadell, 1973) treballava en 
una escola de Les Fonts (Terrassa), va aterrar a Montcada per fer una suplència de només uns 
mesos. D’això ja fa gairebé 16 anys, el mateix temps que aquesta entrenadora, actual directora del 
club gimnàstic La Unió, porta formant en aquesta disciplina –tan enlluernadora com sacrificada– els 
centenars de nenes que han passat per l’entitat de Mas Rampinyo. Els seus primers contactes amb 
la rítmica van arribar als 11 anys. Era massa gran per convertir-se en una esportista d’elit, però no 
per començar a forjar-se una carrera com a entrenadora. “La meva filla, que té sis anys, també fa 

gimnàstica rítmica”, explica Cañero qui, com si no tingués prou amb els entrenaments i les competi-
cions, també és jutgessa de rítmica durant els caps de setmana. El seu desig és que La Unió esdevin-
gui un referent d’escola d’aquesta disciplina i aconseguir un major reconeixement d’aquest esport.  

“Espero que La Unió es 
consolidi com a escola”

Quantes nenes hauran passat per 

les seves mans?

La veritat és que no les he comptat 
mai, però centenars i centenars. La 
majoria són de Montcada però el club 
és conegut fora i també hi venen de 
Ripollet, Cerdanyola o de Santa Per-Ripollet, Cerdanyola o de Santa PerRipollet, Cerdanyola o de Santa Per
pètua. Tot i això, tinc la sensació que 
a barris com Can Cuiàs la gent encara 
no sap que existim; si no fos així, crec 
que tindríem més alumnes.
I hi ha lloc per a totes?

L’oportunitat de fer gimnàstica li 
donem a tothom, però no totes fan 
carrera. Quan veig que alguna des-
taca, la preparem per a la competició 
a la nostra entitat o les derivem a clubs 
com el Sabadell o el Cerdanyola.
Com es presenta la temporada?

La primera comarcal se celebrarà el 
12 de març al pavelló Miquel Po-
blet. Enguany tenim una vintena de 
gimnastes en iniciació i una dese-
na en les categories de Promoció, 
on ja fan aparells. I a més, tinc 80 

nenes que no competeixen. Aques-
ta temporada hem decidit no estar 
presents a la Copa Catalunya.
Vostè ara ha baixat una mica el 

ritme, perquè?

Quan va néixer la meva filla, al 2004,  
vaig decidir no fer-me càrrec direc-
tament de les nenes de competició, 
entreno les de la base i decideixo 
quina pot passar a competir. També 
m’ocupo del grup de gimnàstica de 
mares. De tota manera, els nervis de 
les competicions no me’ls trauré mai!
Per què sempre hi ha tant d’estrès 

quan comença una competició? 

Perquè la rítmica és un esport en el 
que és pateix molt, qualsevol errada 
et pot comportar una desqualifica-
ció o una reducció de la puntuació, 
es busca la perfecció.
Llavors entendrà la fama de dures 

que envolta les entrenadores...

La normativa i el funcionament 
d’aquest esport l’han creat les 
russes, que són molt estrictes i és 

d’aquí d’on crec que ens prové 
la fama. Jo no estic d’acord amb 
aquesta actitud dura i rígida, si una 
gimnasta no respecta les normes se 
li ha de retreure el comportament, 
però quan es tracta d’una errada en 
una competició no deixo de pensar 
que es tracta d’un esport i punt, no 
s’acaba el món.

La rítmica és molt sacrificada, què 

pot motivar, doncs, a practicar-la?

És un esport molt complet perquè 
es treballa l’equilibri, la flexibilitat, la 
coordinació i la potència, però pre-
cisament això el fa tan complicat, 
perquè s’ha de combinar tot aquest 

aspecte físic amb el ritme de la mú-
sica que hàgim triat en una peça, la 
gràcia... En definitiva, es tracta de 
ser esportista i artista alhora.
I si parlem de sacrificis...

Són hores i hores d’entrenament a 
costa de renunciar, per exemple, a 
estar amb les amigues o a una festa 
d’aniversari perquè tot el calendari 
de competicions està molt atapeït 
de cites durant els caps de setma-
na... És sacrifici de les nenes i dels 
seus pares, no només per haver 
d’acompanyar-les sinó pel cost que 
suposa tenir una filla en competició. 
Un mallot per competir té un preu 
de 100 euros en amunt. La veritat 
és que les famílies són fonamentals 
perquè el club tiri endavant.
Les nenes que no són triades per 

competir es frustren?

La veritat és que no, tot és un pro-
cés molt natural i elles mateixes se 
n’adonen de qui podrà fer carrera 
en la competició i de qui no, fins i 

tot es proposen les unes a les altres. 
Les entrenadores també fem molta 
pedagogia en aquest sentit i, a ban-
da d’això, els que tenen l’última pa-
raula són els pares.
Vostè desmenteix que les noies no 

fan tant esport com els nois.

Totalment, però hi ha disciplines, 
com la rítmica, que no són gens re-
conegudes malgrat la quantitat de 
nenes que la practiquen. Tot són 
traves a l’hora de buscar patrocina-
dors o simplement trobar un lloc on 
fer una competició, sempre tenen 
prioritat altres esports. 
Què espera del club?

M’agradaria que La Unió es consoli-
dés com a escola de gimnàstica rít-
mica, com ho són ara els clubs de  
Sabadell, Sant Feliu o Cerdanyola, 
on han anat alumnes que han passat 
per aquí per continuar la seva carre-
ra. De tota manera, ara mateix estem 
en un bon moment, tenim moltes 
nenes i l’entitat funciona.

“Tenim fama de dures 
per la rigidesa de les 
tècniques russes, però 
no hi estic d’acord amb 
aquest comportament”

Entrenadora de gimnàstica rítmica

A títol personal
SILVIA DÍAZ
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