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FUTBOL SALA
El conjunt de Jordi Rozas

és l’únic equip imbatut 

a Tercera Nacional

KORFBAL
Catalunya, amb dos montcadencs, 

es planta per primer cop en les 

semifinals d’un Campionat del món

PÀG. 27 PÀG. 28

L’esdeveniment, celebrat el 28 d’octubre a l’àgora de Montcada Aqua, va reconèixer les fites esportives assolides la temporada passada

L’atleta Joan Riera, la ciclista Anna Villar i 
La Salle obtenen els principals guardons

La ciclista de BTT Anna Villar, 
del Club Ayala-Team, i l’atleta 
Joan Riera, de la Joventut Atlètica, 
són els millors esportistes locals de 
la temporada passada. El reconei-
xement a la millor entitat se l’ha 
endut el Club Handbol La Salle. 
Aquest és el veredicte del jurat 
dels Premis Esportius 2011, que 
es va fer públic el 28 d’octubre en 
el decurs d’una gala organitzada 
per l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), amb el suport 
de Montcada Comunicació, que 
va tenir lloc a l’Àgora de l’Aqua, 
amb l’assistència de prop de 500 
persones.

“Dono les gràcies a l’equip, als 
espònsors, a la meva família i 
als amics pel seu suport”, va dir 
Villar, qui optava al guardó junta-
ment amb Vanesa León, taekwon-
dista del Lee Young, i la ballarina 
Pilar Ferrer. “Estic molt content 
per aquest premi, que dedico als 
meus companys i especialment 
a l’entrenador”, va dir Riera, qui 
competia amb el taekwondista 
Bernardo Fidalgo, del Lee Young, 
i el ciclista de BTT Pau Egeda. 
Per la seva banda, el president del 

CH La Salle, Josep Maresma, va 
dir que el reconeixement era per a 
tots els jugadors, a la vegada que 
va destacar els valors del club: 
“La nostra filosofia està marca-La nostra filosofia està marcaLa nostra filosofia està marca
da pel seny, el compromís i la 
passió”. La Salle optava al premi 
amb la UD Santa María i el Club 
Korfbal Montcada. 

Altres reconeixements. En l’apar-
tat de Premis especials, el tribunal 
va adjudicar a Maribel Castillo, 
d’El Viver, el premi a la dedica-

ció a l’esport escolar, mentre que 
l’exjugador i exentrenador de bàs-
quet Manuel Rodríguez ‘Mane’ va 
guanyar el guardó de l’esport fede-
rat. El premi a la tasca arbitral va 
ser per l’excol·legiat internacional 
d’handbol Emilio León i, pel que d’handd’hand
fa al guardó a la dedicació a l’esport 
per a discapacitats, va recaure en el 
president de l’AMPA del Reixac, 
Manuel Guerrero. 
“És una ocasió única per ager-És una ocasió única per agerÉs una ocasió única per ager
manar les persones i les entitats 
que treballeu per enriquir el 

patrimoni esportiu, que aporta 
valors com el treball i el respecte 
pel rival”, va dir l’alcaldessa, Ma-”, va dir l’alcaldessa, Ma”, va dir l’alcaldessa, Ma
ría Elena Pérez (PSC). El regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez (PSC), 
va manifestar que la cerimònia pre-
tenia “reconèixer la quantitat de 
mèrits que al 2010 van obtenir 
els nostres esportistes i celebrar-
ho amb una gran festa”. 
Durant la gala van rebre un reco-
neixement una trentena d’entitats 
esportives i es va lloar la trajectò-
ria del Centre Excursionista de 

Montcada El Cim i la Societat de 
Caçadors el Tordo, pels seus 25 i 
50 anys, respectivament. L’Escola 
El Turó va rebre el guardó com a 
centre amb més esportistes als Jocs 
Escolars i el Reixac, com el col·legi 
que més potencia el joc net. 
Durant les més de dues hores que 
va durar la gala es van visionar una 
trentena d’audiovisuals produïts 
per Montcada Comunicació i hi 
va actuar el monologuista Miguel 
Ángel Marín. Veieu el video de la 
gala a laveu.cat .

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

PREMIS DE L’ESPORT 2011

La gala va reconèixer 
els mèrits d’una 
trentena d’entitats, 
escoles i esportiste

Tots els guardonats dels Premis Esportius 2011 van fer-se al final de la nit una foto de família amb les autoritats municipals
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PREMIS DE L’ESPORT 2011

Panòramica de l’àgora de Montcada Aqua en el moment que el president d’El Tordo, Domingo Calduch, rep el reconeixement pel 50è aniversari del club

El president d’El Cim, Alfred Canals (centre), entre l’alcaldessa i el regidor d’Esports

Emilio León, premi a la tasca al món arbitral

El president de l’AMPA del Reixac, Manuel Guerrero, va fer un emotiu discurs en recollir el seu premi

Fotografia de família del jurat del certamen, en presència de l’alcaldessa i el regidor d’Esports Mane, premi a la tasca a l’esport federatManeMane

Maribel Castillo, premi a la dedicació escolar

Actuació del monologuista Miguel Ángel Marín

L’abonada de Montcada Aqua Ca-

rolina Núñez–a la imatge–, de 78 

anys, ha rebut la menció especial 

dels Premis Esportius, en reco-

neixement a la seva constància i 

superació. Sòcia de l’equipament 

des del 2004, la Carolina fa nata-

ció i segueix una classe d’spinning 

sense cap problema. Diu que des 

que practica esport no es pren la 

pastilla per dormir i se li han acabat 

molts dels dolors que patia, però, 

paradoxalement, el 28 d’octubre 

no va poder assistir a l’acte perquè 

estava malalta. Una de les seves 

filles, Teresa Martínez, va recollir el 

guardó en el seu nom | SD

Carolina Núñez, de 78 anys, la gran absent
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El Guíxols va trencar en la darre-
ra jornada l’excel·lent línia de joc 
del Montcada i va significar la 
primera derrota fora de l’estadi 
aquesta temporada. Els homes 
d’Iván Rodríguez venien de su-
mar tres victòries consecutives, 
dues d’elles a casa, on encara els 
verds no havien pogut guanyar, 
en els dos primers matxs davant 
de l’afició.
“L’equip està bé, vam co-
mençar de forma irregular 
però el míster ha sabut tro-
bar un equip sòlid”, explica 
un dels capitans, Paco Tamu-
do. El veterà jugador local, 
de 35 anys, opina que el punt 
fort del bloc és la defensa: “La 
pressió és clau perquè l’equip 
funcioni, encara que també te-
nim molt de perill en jugades 
a pilota aturada”, afirma. Ta-
mudo admet que la concentració 
durant els 90 minuts és clau per 
no cometre errades en jugades 
d’estratègia, com les que van sig-d’estratègia, com les que van sigd’estratègia, com les que van sig
nificar la derrota a Guíxols.

Confiança. “Les tres victòries 
ens han donat molta con-
fiança després d’un inici irre-
gular”, subratlla Tamudo qui 
reconeix que la seva veterania 
i la de Sergio se supleixen amb 
l’aportació del jovent: “No-
saltres contribuïm amb expe-

riència i els més joves, amb la 
qualitat tècnica, la velocitat i la 
lluita”. Aquesta és la cinquena 
temporada de Tamudo al CD 
Montcada. Fa una valoració po-
sitiva: “Em trobo molt a gust, i 
no m’importaria seguir un al-
tre any, encara que la tempo-
rada és molt llarga i no sabem 
el que pot passar”, apunta.
En el proper partit, els verds vo-
len emportar-se el derbi contra el 
Ripollet, a l’Estadi, on s’espera 
igualtat davant d’un rival que 
arriba amb la necessitat de vèn-
cer i sortir de la part baixa.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATAA ATT LANA

Els verds cauen a Guíxols 
després de sumar tres 
victòries seguides
És la primera derrota fora de casa de la temporada

Norbert controla l’esfèric en el partit en què el Montcada es va imposar al Lloret al temps afegit

S
IL

V
ILIL

IA
 D

ÍA
Z

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El Sant Joan continua segon

Els de Can Sant Joan segueixen 
segons a la lliga a quatre punts 
del líder, el Can Rull, amb qui 
va empatar a casa en el darrer 
partit de lliga. Hi ha quatre 
equips com La Unió que llui-
ten per estar a la part alta. 
“Tenim un bon nivell de for-
ma, les vibracions són bones, 
però encara queda molta 
lliga”, explica el tècnic, José 
Manuel Martín ‘Pinti’, qui re-
coneix que els propers com-
promisos seran vitals per conti-
nuar demostrant la fortalesa de 
l’equip. Primer, es desplaçarà al 
camp del Barberà, amb qui es-
tan empatats, i després, rebrà la 
Planada, també a la part alta.

Lluís Maldonado | Redacció

Abdul i els seus companys del Sant Joan celebren el gol contra el Can Rull

La Unió empata a casa contra el líder, el Can Rull, però vol continuar demostrant el bon moment de joc

El Santa Maria, 
en crisi total

El president de la UD Santa 
María, Francisco Romero, ha 
avançat que es prendran mesu-
res per redreçar la ratxa nega-res per redreçar la ratxa negares per redreçar la ratxa nega
tiva de resultats que han situat 
l’equip al pou de la classificació. 
Després de la darrera derrota a 
casa contra La Planada, Romero 
va baixar a parlar amb la plan-
tilla i va deixar les coses clares: 
“El tècnic, José Luis Sánchez 
Cabrera continuarà a la ban-
queta, pesi a qui pesi”.

Rebel·lió de jugadors. El president 
culpa de la mala marxa de l’equip 
a un nucli de jugadors: “Són un 
clan que no volen jugar, no-
més fer fora l’entrenador” i 
atribueix els intents de desesta-atribueix els intents de desestaatribueix els intents de desesta
bilitzar el cos tècnic i directiva 
a una part de l’entorn familiar 
de l’equip. “Si no estan d’acord 
amb mi, que ho diguin”, de-
nuncia Romero. El capità, Ge-
rard Vendrell, ha fet una crida a 
la calma. “Tothom ha de posar 
de la seva part per restablir la 
normalitat”, ha aclarit. El presi-
dent, però, ja ha advertit que “no 
permetré determinades acti-
tuds d’alguns jugadors”.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. 3a CATALANA

L’equip només ha guanyat un partit
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Tamudo: “ El míster ha 
sabut trobar un equip 
sòlid que practica 
molt bé la pressió ”
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El homes de Jordi Rozas sumen quatre victòries i un empat en les primeres 5 jornades

Amb la golejada contra el líder, 
l’FS Montcada ha donat un cop 
d’autoritat a la lliga. El Valldete-
nes va encaixar el 28 d’octubre 
la primera derrota a la lliga, i 
a més a més, a la seva pista. El 
tècnic, Jordi Rozas, va guanyar 
la partida a l’exentrenador local, 
Juan Antonio Jaro. 
Els montcadencs van controlar en 
tot moment la possessió de la pi-
lota i van dominar completament 
el temps del partit. “La clau va 
ser  la concentració i l’ànsia de 
victòria”, va reconèixer el jugador 
local, Mario Litrán. “Vam acon-
seguir ser tots un a la pista i bro-
dar el joc”, va comentar Litrán.

Únic equip invicte. L’FS Mont-
cada és l’únic equip de la lliga 
que continua imbatut, però amb 
un partit menys, el que encara 
ha de disputar contra el Palau 
Solità, que s’ha ajornat en dues 
ocasions. A més a més, és la plan-
tilla  menys golejadada i la més 
golejadora, “un fet que demos-
tra que les coses s’estan fent bé”, 
reconeix Rozas.
“L’equip està fet per pujar de 
categoria, no ens n’amaguem”,
reconeix el tècnic. Rozas creu  
l’equip encara té molt marge 
per millorar i que fins a final de 
novembre o de desembre “no 
veurem en plenitud la tonifica-
ció i el rendiment”. I és que la 

plantilla només entrena dos dies 
a la setmana. “Hem d’entendre 
el procés actual en el global 
de maduració de l’equip i 
d’acoplament”, diu Rozas qui 
també admet la pressió a la qual 
està sotmesa la plantilla.
Ara mateix, l’FS Montcada és 
tercer a falta de disputar el partit 
ajornat. “Si el guanyem, ens po-
saríem líders en solitari”, subrat-
lla Rozas. 
Ara ve un calendari de pes. Rebrà 
el Montsant, es desplaça a la pista 
del CN Sabadell i jugarà contra 
el Lloret i l’Arenys. “Haurem de 
demostrar que volem lluitar per 
aquesta lliga, però si es perd no 
passa res”, diu el tècnic.

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL

L’FS Montcada fulmina el líder 
i es manté invicte a la lliga

Lluís Maldonado  | Redacció

L’FS Montcada és l’equip menys golejat de la lliga i el màxim golejador, i és favorit per a l’ascens

L’Escola
segueix
intractable

FUTBOL FEMENÍ. 1A

El femení de l’EF Montcada ha 
sumat la sisena victòria consecu-
tiva al camp del Sant Cristòbal 
de Terrassa (1-2) i es col·loca lí-
der en solitari del grup B de la 
Primera Divisió. 
“Les sensacions són més po-
sitives”, ha reconegut el tècnic, 
Antonio Moya, qui la setmana 
anterior, tot i guanyar un rival 
directe, com és el Llerona, havia 
estat molt crític amb les seves 
jugadores. Moya alertava de la 
manca del joc col·lectiu. “Hem 
superat les pors i el vertigen 
de les setmanes anteriors”, as-
segura l’entrenador qui opina 
que tenia motius per qüestionar 
el joc de l’equip: “Espero que 
tothom hagi entès el missatge, 
és un problema de tots, meu 
també”, conclou el tècnic. 

Lluís Maldonado | Redacció

Les montcadenques estan a un gran nivell
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BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine suma una gran victòria 
a casa contra el Bàsquet Sabadell
Els homes de Mario Del Campo mantenen un joc irregular que els va portar a perdre a la pista del Sant Nicolau

L’entrenador del Valentine, Mario del Campo, espera un triomf davant del pròxim rival, el Girona, per continuar amb la ratxa positiva de resultats
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Tocava guanyar sí o sí i l’equip 
va respondre amb autoritat. 
El Valentine es va imposar al 
Sabadell per 88 a 82, en un 
partit importantíssim cara a 
les aspiracions dels homes de 
Mario del Campo, al grup C 
de la lliga EBA, després de 
la derrota a Mataró. El tècnic 
local ha elogiat el joc del seu 
equip: “Hem jugat molt con-
centrats, amb ganes de com-
petir i amb un gran encert en 
atac”. L’assignatura pendent 
continua sent la defensa, “ens 
falta més solidesa”, ha subrat-
llat del Campo.

Muntanya russa. “La diferència 
amb anys anteriors és que ara 
tots els equips s’han igualat, 
s’han reforçat molt bé”, explica  
l’entrenador. “Això fa que pu-
gui passar de tot i que perdre 
de forma incomprensible no 
sigui cap sorpresa, com una 
muntanya russa”, compara. 
Ara el Valentine necessita en-
trar en una dinàmica positiva 
de resultats. La clau, segons del 
Campo, passa per guanyar el 5 
de novembre a Girona: “Hem 
d’estar centrats en aquest par-
tit, treballar bé i lluitar pel 
triomf”, afirma. El Sitges serà el 
proper rival a casa.

Lluís Maldonado | Redacció
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La Salle va exhibir contra el Pa-
lautordera el millor joc d’aquesta 
temporada, amb un nivell supe-
rior al que va oferir en l’única 
victòria aconseguida fins ara a 
Saragossa, segons va reconèixer 
el tècnic, Pablo Camarero. Con-
tra un rival superior i molt com-
plert, La Salle va sumar el primer 
punt a casa, gràcies a una defensa 
pletòrica i un gol de Raúl en els 
darrers instants del partit. 
“Comencem a creure en les nos-
tres possibilitats”, afirma Came-
ro. “La defensa és la nostra gran 
arma i sabem que, si lluitem, és 
molt difícil que ens guanyin”,
afegeix el tècnic qui ha felicitat 
l’excel·lent treball de tota la plan-

tilla. L’entrenador reconeix que 
l’equip ha de millorar en alguns 
aspectes, però té molta confiança 
en el bloc: “Estic convençut que 
farem una segona volta espec-
tacular, hi ha motivació i molt 
treball”. El tècnic opina que “la 
grandesa d’aquesta plantilla és 
que per sobre de les individua-
litats, està el bloc”.

Igualtat. En les dues properes se-
tmanes, La Salle visitarà la pis-
ta del cuer, el Sarrià, i rebrà el 
Sant Martí. Després, en principi 
el calendari és més assequible. 
“Aquesta lliga s’està caracte-
ritzant per la igualtat, tothom 
pot guanyar tothom”, apunta 
Camarero.

El tècnic de La Salle, Pablo Camarero, confia a fer un gran paper

Lluís Maldonado | Redacció

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

“Comencem a creure en 
les nostres possibilitats”
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Els montcadencs Marc Castillo i Óscar Álvarez han jugat a un gran nivell a la Xina

En el moment de tancar aquesta 
edició Catalunya ha perdut les 
semifinals del Campionat del 
Món de korfbal a la Xina contra 
Bèlgica. La selecció l’integren 
dos montcadencs, Marc Castillo 
i Óscar Álvarez, que estan fent 
una competició a un gran nivell. 
També disputa el mundial un 
jugador del CK Montcada, José  
M. Álvarez, de Terrassa.

Primera de grup. Catalunya va aca-
bar la primera fase com a primera 
de grup, sense perdre cap partit, 
després de guanyar Txèquia, 
Gal·les i l’amfitriona, la Xina.

En els quarts de finals, l’equip 
que entrena l’holandès Tilbert la 
Haye es va desfer de Portugal per 
una ajustat 18 a 15, en un matx 
molt igualat. La selecció de Cata-

lunya, que ja tenia la classificació 
per a semifinals garantida, ha 
perdut (11-32) contra Holanda, 
la gran favorita, al Mundial de 
korfbal.

KORFBAL

Catalunya es planta per primer cop 
en les semifinals d’un Mundial

Lluís Maldonado| Redacció

El capità de La Salle, Xavi Benítez, durant un dels partits disputats al pavelló Miquel Poblet

El montcadenc Fran Ros, de 
24 anys, està disputant la Copa 
d’Espanya,  el proper partit el ju-
garà contra els Barcelona Búfals 
i a mitjan novembre disputarà la 
Copa Catalana amb el seu equip, 
el Barberà Roockies, de la Lliga 
d’èlit, que equival a la primera 
divisió del futbol americà.
Ros adora un esport amb el qual 
aquest any “tenim opcions per 
a ficar-nos a la lliga europea”,
comenta. El practica com a fede-
rat des de fa 1 any i mig, i aques-
ta és la seva segona temporada a 
Barberà, una entitat que fomen-
ta el planter i per això juga amb 
gent jove, sense tanta potència 
física com els seus rivals.

Fran Ros juga al Barberà Roockies de Primera Divisió

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL AMERICÀ

Un montcadenc, a l’èlit

Fran Ros té 24 anys i juga des de fa 2 anys

EXCURSIONISME

El Cim clou el 25è 
aniversari 
amb un sopar

L’11 de novembre a les 21h, El 
Cim clourà els actes del 25è ani-
versari amb un sopar de germa-
nor quese celebrarà al col·legi 
La Salle. El termini d’inscripció 
finalitza el dia 7 i els interessats 
es poden apuntar a la mateixa 
escola o a la botiga Vilarrassa. 
D’altra banda, el 27 d’octubre 
es va projectar al cafè Colón 
l’audiovisual de l’ascensió al 
cim de l’Stok Kangri (6.130 m), 
a l’Himàlaia, que dos socis de 
l’entitat, Santi Rebollo i Pepi Cue-
vas, van fer al juliol del 2010, con-
juntament amb membres de la 
UE Sabadell.  “L’experiència va 
ser fantàstica” –van relatar– “no 
només per l’espectacularitat de 
la zona, sinó també per la gent 
amb qui vam conviure”.

Lluís Maldonado | Redacció
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Catalunya ha debutat en un Mundial superant totes les expectatives

El Tortosa ajorna el partit contra La Salle Iste

El Tortosa, cuer de la lliga, ha de-

manat postposar el partit que havia 

de jugar el passat 29 d’octubre al 

pavelló Miquel Poblet contra La 

Salle ISTE. L’equip ha ofert tres op-

cions al club rival i a la federació 

per disputar el matx ajornat. El con-

junt que entrena Esperanza Hoyos 

ha guanyat els dos partits disputats 

fins ara i això li ha valgut ocupar el 

lideratge provisional del seu grup. 

El Tortosa, en canvi, no coneix en-

cara la victòria i ocupa la part baixa 

de la taula | LM 
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El sènior B es va refer  a 
casa en la darrera jornada 
de la contundent derrota 
que va patir a Agramunt 
(Lleida) a mitjan del mes 
d’octubre (24-34). El con-
junt d’Òscar Sant Felipe 
va superar el Concòrdia 
d’Andorra (30-22) amb un 
partit relativament còmo-
de on sempre va tenir la 
iniciativa i només va veure 

perillar quan, a falta de cinc 
minuts, els sabadellencs es 
van retallar diferències fins 
als quatre gols. 

Cinquens. L’equip suma 
dues victòries i només una 
derrota en els tres partits 
jugats aquesta temporada, 
que el situen cinquè a la 
lliga, a només un punt del 
líder, l’Igualada, que no-
més ha cedit una derrota. 

Una cistella a falta de 2 segons els dóna el triomf (63-61)

BÀSQUET

L’Elvira B guanya el derbi 
contra el Can Sant Joan

Derbi igualadíssim amb un 
final obert que es va acabar 
decantant per l’Elvira-La Sa-
lle B. Una cistella d’Oliver a 
falta de dos segons per al 
xiulet final va acabar do-
nant la victòria al conjunt de 
Mas Rampinyo (63-61). El 
CEB Can Sant Joan-Mon-
seny, tot i jugar amb només 
5 homes tota la segona part, 
va tenir opcions de guan-

yar. El tècnic de l’Elvira B, 
David Fusté, va sutbratllar 
la importància d’endur-se el 
derbi contra un rival contra 
el que “l’any passat vam 
perdre els dos partits”.
El jugador del Can Sant 
Joan Òscar Sala va lamen-
tar les baixes, però confia 
que la plantilla vagi agafant  
ritme: “Som un equip ve-
terà que se’ns dóna bé les 
segones voltes”, afirma.

Lluís Maldonado  |  Pla d’en Coll

HANDBOL

Lluís Maldonado  | Redacció 

FUTBOL SALA.EF MONTCADA

El sènior de l’EF encara no ha sumat cap punt. Contra el Futsal, va perdre 3 a 4
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PETANCA

El CP Can Sant Joan
continua invicte a la lliga

Després de sis jornades de 
lliga el Club Petanca Can 
Sant Joan segueix sense 
conèixer la derrota. Amb 5 
victòries i un empat encap-
çala la classificació de la 4a 
Divisió del grup 5è. El de-
legat esportiu, José Manuel 
Cano, i el delegat de l’equip, 
Luis Miguel Carmona,  
creuen que “si continuem 
així podríem aconseguir 
un altre ascens”.
L’equip ja va pujar de cate-
goria després de proclamar-

se campió de lliga en la 5a 
Divisió.

Equip B. L’Equip B que juga 
a la 6a Divisió s’ha col·locat 
segon a la classificació des-
prés de guanyar a Llinars i 
també té aspiracions d’estar 
l’any que ve en la categoria 
superior.

Femení. Per la seva banda, 
el femení segueix en ratxa 
amb tres victòries conse-
cutives que l’han col·locat 
quartes a la lliga.

El sènior B es col·loca a 

només un punt del líder
Els d’Òscar Sanfelipe vencen al Concòrdia (30-22)

L’Elvira B-La Salle es va emportar el derbi contra el CEB Can Sant Joan

L’equip sènior de futbol sala 
de l’EF Montcada encara no 
ha sumat cap punt al Grup 
Quart de la Segona Divisió 
Catalana. Els montcadencs 
han perdut els tres partits 
que s’han disputat fins ara 
a la competició. A les dues 
últimes jornades, els locals 

van caure derrotats per no-
més un gol de diferència: a 
la pista del Santa Maria de 
Martorelles per 3-2 i a casa 
contra el Futsal per 3-4. 
En el pròxim enfronta-
ment, el 6 de novembre, 
l’EF Montcada jugarà a 
la pista municipal coberta 
contra el Caldes.

Sílvia Alquézar |  Redacció

El primer equip del CP Can Sant Joan encara no coneix la derrota
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FUTBOL SALA.

Els dos equips locals que 
militen al Grup Primer de 
Primera Divisió han co-
mençat forts al campionat 
de lliga. L’FS Montcada B 
és líder amb tres victòries 
en tres jornades, després 
de sumar dos nous triomfs 
contra el Dosrius Maresme 

per 4-5 i contra el Polinyà 
a casa per un clar 7-2.
Per la seva banda, l’AE 
Can Cuiàs té 6 punts amb 
dues victòries, la darrera a 
la pista del Premià per 1-7. 
Els homes de Matías Ruiz 
tenen un partit ajornat, el 
corresponent a la jornada 
3, contra el Casp.

Sílvia Alquézar |  Redacció

El B de l’FS i el Can Cuiàs
comencen forts la lliga

El sènior B de l’FS Montcada ha aconseguit tres victòries en tres jornades

El sènior B és líder i l’AE han guanyat tots els partits

L’equip ha perdut els tres 
primers partits de lliga
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El cadet femení guanya 
el Sant Cugat i és líder

El cadet femení de La Sa-
lle va aconseguir en la ter-
cera jornada de lliga una 
ajustada victòria a la pista 
del Sant Cugat (23-25), en 
el pitjor partit de les mont-
cadenques en aquest ini-
ci de lliga. Tot i així van 
aconseguir guanyar i fer-
se amb el liderat del grup 
D de Primera Catalana, ja 
que el Sant Quirze té un 
partit menys.
En la jornada anterior, 
el conjunt que entrenen 
Àlex Expósito i Pau Ma-
resma va guanyar a la pis-
ta de l’Igualada amb total 
superioritat i per 10 gols 
d’avantatge (15-25).

Lluís Maldonado | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

L’equip de Primera Catalana ha guanyat els tres partits de lliga

La Salle encapçala el grup D després de guanyar el Sant Cugat a domicili
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BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El sots-21 continua imbatut 
i lidera en solitari el seu grup
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EL CB Montcada aspira a millorar 
el nivell de bàsquet de l’entitat

El Valentine presentarà 
tots els equips de l’entitat 
el pròxim 13 de novembre 
a les 17h, abans del partit 
entre el primer conjunt i 
el Sitges al pavelló Miquel 
Poblet. El CB Montcada 
té aquesta temporada 10 
equips, tots masculins: 
l’EBA, un sots-21, dos jú-
niors, dos cadets, un in-
fantil i dos minis, a més de 
l’escola Ramón Fernández. 
L’acte inclourà la tradicio-
nal desfilada dels jugadors 
i els parlaments a càrrec 
del president, Luis Miguel 
Rodríguez, i de les autori-
tats municipals. 

Cadet A. L’equip de Pere 
Solasegalés ha perdut els 
tres partits que ha disputat 
a la lliga del nivell A. Als 
dos útims enfrontaments, 
els nois van perdre contra 
el Ronçana, per 35 a 97, i 
a la pista del Sant Gervasi 
per 96 a 22. “Són derro-
tes molt àmplies, però ja 
ens ho esperàvem perquè 
estem jugant a la catego-
ria més elevada”, ha dit 
el tècnic, qui assegura que 
l’equip té una bona actitud 
i treballa bé, malgrat no 
haver sumat cap triomf. 
“L’important és que van 
millorant”, ha manifestat 
l’entrenador.

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET

El club farà la presentació de tots els equips el 13 de novembre abans del partit del conjunt EBA contra el Sitges

L’equip cadet A del Valentine va perdre per 35 a 97 contra el Ronçana
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Jordi Balaguer és el nou coordinador esportiu del CB Montcada

Els de José Cavanillas mantenen la imbatibilitat després de cinc jornades de lliga 

El conjunt júnior de l’Elvira-La Salle és quart, amb tres victòries
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Mas Duran acollirà el 12 
de novembre el segon cros 
del Circuit del Vallès Oc-
cidental, organitzat pel 
Consell Comarcal amb la 
col·laboració dels munici-
pis participants. La primera 
cursa serà la dels cadets-
juvenils masculins (10h), 
mentre que els més petits 
–els prebenjamins– tanca-
ran la competició (12h) de 

Mas Rampinyo. El Circuit 
comarcal s’adreça a atletes 
d’entre les categories juve-
nils i prebenjamins, que han 
de córrer un mínim de 4 
proves per puntuar i optar 
al premi final de la comarca. 
La primera cita de la tempo-
rada de crossos serà el dia 
5 a Sant Quirze del Vallès, 
mentre que el 19, les curses 
tindran lloc a Barberà i, el 
27, a Castellar.

Mas Duran acollirà
el segon cros comarcal

ATLETISME

Sílvia Alquézar | Redacció

La temporada de crossos arrenca el 5 de novembre a Sant Quirze
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El Club Bàsquet Montcada 

ha presentat el nou director 

tècnic, Jordi Balaguer (a la 

imatge), entrenador nacio-

nal amb un gran historial a 

les categories EBA i LEB, 

ex-entrenador del Peñas 

de Huesca, CB Cornellà o 

CB Valls, entre d’altres. “Es 
tracta d’una persona molt 
coneguda i valorada en el 

món del bàsquet català i 
nacional, tant pels seus 
coneixements com per la 
seva capacitat de treball”,

ha explicat el president, 

Luis  Miguel Rodríguez. 

Cessament. La directiva 

ha decidit cessar així el 

seu predecessor, Moisés 

Sánchez, de qui l’entitat 

considera que el seu ren-

diment no s’ha ajustat a 

les expectatives fixades. 

Amb Balaguer com a coor-

dinador, el president ha 

explicat que el club dóna 

un salt qualitatiu,  ja que el 

nou tècnic“sabrà adaptar-
se millor a les necessitats 
de l’entitat”, ha afirmat 

Rodríguez | LM > Mira tots els equips de l’Elvira-La Salle a

L’equip sots-21 de l’Elvira-
La Salle segueix imbatut al 
capdavant del Grup Tercer  
al Nivell B del Campionat 
de Catalunya. El conjunt 
local va guanyar Les Fran-
queses B per 76 a 47 i va 
vèncer el Llívia-Puigcerdà 
per 64 a 83. El sots-21 és 
el líder amb 6 victòries en 
sis partits. 

Júnior. Per la seva banda, 
el conjunt júnior del club 
de Mas Rampinyo va per-
dre el darrer matx disputat 
a la pista del Lliçà de Vall 
per 66 a 60 i, una setma-
na abans, també va caure 
derrotat contra el Mollet 

Sílvia Alquézar | Redacció

per 63 a 70. El conjunt 
júnior ocupa la cinquena 
posició del Grup Segon 

del Nivell C del Campio-
nat de Catalunya amb tres 
triomfs i tres derrotes.
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L’aleví A busca unir un equip nou

L’aleví A de Divisió 
d’Honor ha començat la 
temporada amb l’objectiu 
de compactar un equip 
pràcticament nou. El con-
junt que entrena Francisco 
Salazar només ha pogut 
guanyar un partit contra 
el Segarra i, per contra, ha 
encaixat quatre derrotes. 
Ara és quart per la cua 
en una lliga on baixen els 
tres últims. “Resta en-
cara molta temporada, 
som un equip nou i costa 
agafar el ritme”, admet 
Salazar qui confia que els 
resultats arribin perquè 
“estan treballant amb 
molta il·lusió i moltes ga-
nes d’aprendre”.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

L’equip de Divisió d’Honor només ha guanyat un partit en cinc jornades

L’aleví A de l’FS Montcada perdre a casa contra Les Corts
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El juvenil va trencar contra 
l’Europa la ratxa de bons re-
sultats. Els verds van perdre 
per a 0 a 1. Els nois de Rafa 
González venien d’empatar 
la setmana anterior contra 
el Badalona (1-1).
A l’Estadi municipal de la 
Ferreria es va presenciar 

un bon partit de futbol. El 
Montcada va buscar el joc 
directe i l’Europa va optar 
per fer un joc de combina-
ció més horitzontal. Genís 
va tenir molt aprop el gol en 
dues ocasions. Però l’Europa 
sí va aprofitar una de les se-
ves ocasions. Al minut 37 es 
va avançar de falta. 

L’Europa frena la ratxa 
del CD Montcada

FUTBOL. JUVENIL

Els de Rafa González van perdre el seu primer partit a casa aquesta temporada
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> El CK Montcada vol ser un referent esportiu
Aconseguir que el CK Mont-

cada sigui un referent a ni-

vell català i obtenir ressò al 

municipi són els principals 

objectius que ha expressat 

el vicepresident de l’entitat, 

Juanma Fernández, en la po-

sada de llarg dels tres equips 

que enguany configuren el 

club (30 d’octubre, pista 

coberta), que afronta amb 

“ganes de treballar i com a 
mínim, repetir els èxtis de 
l’any passat”, va dir Fernán-

dez. L’entitat té dos equips 

sèniors, a Primera i Segona 

Divisió, i un júnior –l’únic con-

junt que ha començat la lliga 

regular– i enguany ha arribat 

a un acord de col·laboració 

de l’associació esportiva de 

l’institut Montserrat Miró. 

En el torn de parlaments, el 

regidor d’Esports, Marc Ro-

dríguez (PSC), va lloar els 

mèrits aconseguits la tempo-

rada passada pel CK Mont-

cada –l’equip sènior B es va 

proclamar campió de lliga de 

Segona i l’A va arribar als pla-

yoff d’ascens– i va manifestar 

que “la pràctica de l’esport 
fa ser millor persones” | SD
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L’aleví A suma tots els partits
per golejada excepte un empat 

Quan ja s’han disputat cinc 
jornades, l’aleví A de l’EF 
Montcada encara no coneix 
la derrota. Ha sumat tres 
grans golejades, i per contra 
només ha cedit un empat 
contra un rival directe per 
lluitar pel campionat, el Sa-
badell, i al seu camp. “Hi 
ha molta qualitat tècnica”,
afirma el tècnic, Felipe Sán-
chez, qui està convençut que 
la plantilla està preparada per 
guanyar el títol de Tercera. 

Bon migcamp. “El punt 
fort d’aquest equip és el 
centre del camp”, desta-
ca el tècnic. I que compta 
amb l’aportació de joves 

talents amb gran capaci-
tat organitzativa i amb un 
bon replegament. Sánchez 

també lloa la defensa i con-
fia millorar en atac: “No 
acabem de transformar 

ocasions clares i  definim 
millor arribant des de la 
segona línia”, explica.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt que entrena Felipe Sánchez juga a Tercera i opta ser un dels equip que lluiti pel campionat

Una jove montcadenca,
al Sant Andreu de 1a
Noelia Miranda juga a la Primera Divisió infantil-aleví

Té només 12 anys, i juga 
amb el Sant Andreu a  la 
Primera Divisió de futbol 
femení. Aquest és el primer 
any de Noelia Miranda a la 
màxima categoria aleví in-
fantil del futbol femení, des-
prés que l’equip aconseguís 
l’ascens la temporada passa-
da. El Sant Andreu encara 
no ha guanyat cap dels par-
tits de lliga disputats, però 
han estat contra els rivals 
més durs, com el Barça, 
l’Espanyol i el Llevant.  Ara 
ve el calendari més favora-
ble, però ella només pensa 
en el futbol “com una di-
versió”, assegura. 

Lluís Maldonado | Redacció

El potencial de l’aleví A s’acumula al mig del camp, amb gran talent organitzatiu. Contra el Terrassa va guanyar 13 a 0

FUTBOL 7

Cinc equips 
a la lliga de 
Futbol 7

La lliga d’hivern de 
Futbol 7 només compta 
aquesta temporada amb 
cinc equips inscrits. La 
competició, organitzada 
per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME),  
començarà el pròxim 4 
de novembre i els partits 
es jugaran a l’estadi de la 
Ferreria, un en dimecres 
i la resta, els divendres. 

Inscripcions. La lliga es 
dividirà en fases i si hi ha 
algun conjunt interessat 
es podrà inscriure per 
participar a les rondes 
següents. Noelia en un partit contra l’Espanyol

En el darrer partit disputat, 
el Montcada va perdre a la 

pista del Mataró en els dos 
últims minuts (3-2).

Sílvia Alquézar | Redacció
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