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CIM ‘XTREM’
L’entitat excursionista crearà una 

secció per als qui practiquen les 

marxes d’alta resistència

PÀG. 28 PÀG. 28

S’ha acomplert la dita d’entrena-
dor nou, victòria segura. El Va-
lentine ha trencat la crisi de joc 
i resultats imposant-se en els dos 
últims partits al  CB Cornellà, 
el seu botxí en semifinals de la 
Lliga Catalana, i La Seu. Enrere 
queden quatre derrotes consecu-
tives en lliga d’un equip fet amb 
aspiracions a l’EBA. El tècnic no 
vol mirar enrere, no li preocupa 
el que hagi pogut fer l’equip en 
les últimes jornades. “Això són 
coses del passat i jo només 
miro endavant, i veig coses 
que m’agraden i d’altres que 
s’han de millorar”, opina

Dia a dia. Mateo Rubio només 
pensa ara en el dia a dia: “El 
que em preocupa és entrenar 
bé cada dia”, subratlla. El tèc-
nic té molt clar que “l’equip 
pot créixer i creixerà”.  Per al 
nou míster la clau del seu treball 
passa per “defensar molt bé i 
córrer en atac”.

Vol que jugadors amb una gran 
experiència com Xavi Mendi-
buru, Balanzo, Ventura i el capi-
tà Raúl Ortega siguin els motors 
i el suport per als més joves de 
la plantilla. “Hem de treballar 
junts, amb esforç, passar-ho 
bé i defensar els colors del CB 
Montcada”, conclou. 
Rubio considera necessari un 
descans que coincideix amb el 
parèntesi nadalenc perquè “la 
plantilla agafi oxigen i es re-
cuperi física i mentalment”.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine 
reacciona
L’arribada del nou entrenador coincideix amb les 
dues victòries a casa contra el Cornellà i La Seu

El pivot montcadenc Aitor Murúa intenta encistellar sota la defensa del Cornellà

El club anunciarà en els propers dies la incorporació d’un nou jugador amb experiència
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TRIATLETES DESPULLATS
Membres de la secció de Triatló
de la JAM, la Trijam, han publicat 
un calendari per autofinançar-se

“No ha estat fàcil, però hem 
superat la prova de guanyar 
els darrers partits amb solvèn-
cia fent així un pas més cap a 
l’ascens”, ha afirmat el tècnic Jor-, ha afirmat el tècnic Jor, ha afirmat el tècnic Jor
di Rozas després que l’FS Montca-di Rozas després que l’FS Montcadi Rozas després que l’FS Montca
da s’ha desfet en les darreres dues 
jornades del Riudellots (0-3) i el 
Manlleu (4-3), en el partit més di-Manlleu (4-3), en el partit més diManlleu (4-3), en el partit més di
fícil, de moment, de la temporada 
on va haver de capgirar el marca-on va haver de capgirar el marcaon va haver de capgirar el marca
dor. La plantilla manté una soli-dor. La plantilla manté una solidor. La plantilla manté una soli
desa defensiva i ofensiva gairebé 

perfecte. La sintonia de l’equip es 
tradueix amb una clarividència en 
el joc, amb toc, control i resolució. 
“Quan anem guanyant som un 
equip, però qual el partit està 
més ajustat i complicat, encara 
ens creixem més”, opina el capità 
Mario Litrán.
El club espera anunciar en uns 
dies una nova incorporació. No 
s’ha desvetllat el nom però sí que 
se sap que és un jugador amb una 
dilatada experiència a la primera i 
segona divisió.

Directes cap a l’ascens

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL

L’FS Montcada resol amb solvència i es consolida més líder que mai
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Mateo Rubio: “L’equip 
pot créixer i creixerà. 
Hem de treballar junts i 
amb esforç per defensar 
aquesta samarreta

Tot i la seva juventut, Mateo 

Rubio –34 anys– atresora una 

experiència en l’elit del bás-

quet espanyol i arriba a Mont-

cada després d’entrenar l’ADT 

de Tarragona en LEB plata. 

Abans havia estat al CB Hos-

pitalet, on va debutar com a 

tècnic aconseguint un ascens 

a l’antiga LEB 1, i va entrenar 

a la LEB Or al Cantàbria. Al 

seu palmàrès destaca també 

la participació amb la selecció 

espanyola sub19 al Mundial de 

la categoria l’any 2007 | LM

Mateo Rubio, ex LEB Or 
i Plata, substitueix com 
a tècnic Del Campo
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El femení continua líder en solitari sense perdre cap partitde en les 9 jornades de lliga

Jornada a jornada, la Salle ca-
mina a pas sòlid cap a l’objectiu 
de la permanència. Ha acabat la 
primera volta setè després d’un 
meritori triomf contra un dels 
grans, el Sesrovires (22-20). El 
capità Xavi Benítez ha explicat 
que la clau de la bona marxa “és 
fer un partidàs en defensa”.

Femení. La Salle Iste d’Esperanza 
Hoyos es manté invicte després 
de 9 jornades de la lliga, en guan-
yar el Sant Sadurní (8-22) i el Ta-
rragona (25-18) | LM 

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL/PRIMERA CATALANA

La Salle tanca la primera volta setè 
exhibint un excel·lent joc a casa

Els dos empats seguits contra els 
equips que ocupen la part alta 
–Avià i Cerdanyola– són el mi-
llor símptoma del bon moment 
que passa l’equip. El president, 
‘Tato’ Sanchís, va fer balanç de 
tot aquest temps al capdavant 
de l’entitat: “Em sento orgullós 
d’encapçalar aquesta junta 
directiva, amb l’esfoç i la com-
plicitat de cadascun dels meus 
companys”. “Amb responsabi-
litat i dedicació s’està tornant a 
fer gran aquest club, sense haver 
d’estirar més el braç que la mà-
niga, amb fonaments forts que 
garanteixin el futur de l’entitat”,
va expressar.

Avís. El president va alertar que 
a l’abril es puguin presentar al-
tres candidatures “poc fiables”: 
“L’únic objectiu que ens mou  

és servir el club i no aprofitar-
se d’ell”, va afirmar Sanchís en-
tre una forta ovació. L’alcaldessa, 
María Elena Pérez, va lloar el 
gran ambient que es respira al 
club: “Us desitjo els millor dels 
èxits esportius, valoro la gran 
feina que s’està fent i la bona 
entesa que existeix ara entre el 
club i l’Ajuntament”, va dir.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El Montcada, un club més unit que mai
El president valora la gestió com a èxit i adverteix de candidatures “poc fiables” als comicis de l’abril 

L’Escola és tercer 
amb un bon joc

L’Escola ha tret dels últims dos 
partits de l’any resultats positius. 
Va guanyar Les Garriques (2-1) 
i va treure del camp del San-
ta Eulàlia de Ronçana un punt 
molt lluitat. L’entrenador ha fet 
un balanç molt satisfactori de la 
trajectòria de l’equip: “Em sento 
orgullós de la forma com juga, 
cada dia lluita per sobreposar-
se de qualsevol situació amb 
una gran actitud”.

Jugada de l’EF Montcada
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FUTBOL FEMENÍ. 1A
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El CD Montcada i 35 comerços 

han segellat un acord perquè 

els establiments reparteixin 300 

tiquets per entrar gratuïtament 

al camp i optar a participar en el 

sorteig per xutar des del punt de 

penal en una porteria coberta per 

una lona amb forats amb premis. 

En total es repartiran 100.000 

tiquets/entrades i es repartiran 

3.600 euros fins a final de tempo-

rada. Directiva, autoritats i comer-

ciants confien que la campanya 

sigui un èxit | LM

Compra, xuta i guanya a 35 comerços locals

El Sant Joan continua imparable i 
ja és líder després de la darrera vic-
tòria contra el Llorença (3-0). En-
rere queda el final penós del partit 
contra el Llano de Sabadell que 
va guanyar La Unió 1 a 3, i que 
l’àrbitre va haver de suspendre a 
falta de sis minuts per al final per 
una baralla que va acabar amb el 
massatgista del Sant Joan, Bori, 
amb vuit punts de sutura al llavi 
després de rebre un cop de puny 
d’un jugador rival. El tècnic, José 
Manuel Martín ‘Pinti’ opina que 

la victòria al camp del Llano “ens 
ha unit encara més”

Santa Maria. Els de José Luis Sán-
chez han fet un pas en fals contra 
l’Herradura, un altre equip que 
lluita per sortir de la zona de des-
cens en perdre a casa 1 a 2. “La 
moral del ‘equip està bé, i els 
resultats no acompanyen”, ha 
lamentat el capità, Gerard Ven-
drell. L’equip venia d’una gran 
victòria en la jornada anterior 
que podia fer pensar en la reacció 
i remuntar la situació adversa.

La Unió es col·loca líder 
per davant del Can Rull

Lluís Maldonado | Redacció

El Santa Maria lluita sense sort per sortir de la zona de descens

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El lateral esquerre Jesús Jiménez rep una obstrucció en un llençament contra el Gavà

La directiva, l’alcaldessa, el regidor d’esports i les plantilles del primer equip i el juvenil van compartir el sopar de Nadal al restaurant Can Piqué
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L’entitat vol potenciar i atraure les persones que ja practiquen marxes d’alta resistència

El Cim prepara la creació d’una 
secció de caminades extremes. 
Amb el nom d’El Cim Xtrem, es 
vol potenciar i atraure les perso-
nes que ja practiquen a títol indi-
vidual marxes d’alta resistència 

de la Copa Catalana de Cami-
nades de Resistència, organitza-
des per entitats excursionistes 
i que formen part del calendari 
oficial de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya. 
“Unes proves no competitives 

i on preval el repte personal i 
de superació dels participants, 
de la germanor i la solidaritat”,
ha destacat el president, Alfred 
Canals. Les proves tenen una 
distància d’entre 45 i 90 km i una 
durada d’entre 12 i 24h. 

EXCURSIONISME

El Cim aposta per l’esport ‘xtrem’

Lluís Maldonado | Redacció
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Socis i acompanyants de la Matagalls-Montserrat 2011, una de les proves d’alta resistència

La Trijam publica un almanac amb despullats al preu de 5 euros per pagar les fitxes federatives

La necessitat de recaptar diners 
per finançar la secció de triatló 
de la Jam, la Trijam, ha animat 
a 24 dels seus membres a despu-

llar-se en un calendari que ja està 
a la venda. Els integrants es van 
posar a mans de la fotògrafa Sa-
manta del Río per captar les 13 
imatges que il·lustren l’almanac, 

de forma divertida i amb una 
gran qualitat. La publicació es 
ven al preu de 5 euros. Els organi-
than editat 1.000 exemplars,, amb 
el suport de 12 patrocinadors.

Calendari amb pell de triatleta

Lluís Maldonado | Redacció

24 membres de la recent Trijam han participat en el calendari per recollir fons per pagar les inscripcions a les triatlons i  es ven a 5 euros
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La UE Montcada arrenca el 28 de 
gener el Campionat de Catalunya 
per conjunts a la Divisió d’Honor. 
“Volem millorar els resultat dels 
dos darrers anys. Ja sabem que 
obtenir el primer lloc és difícil, 
però la idea és estar entre els 
tres primers”, va valorar el pre-
sident, Arturo Vidarte durant la 
presentació dels jugadors el 17 de 
desembre, aprofitant la celebració 
del tradicional torneig de Nadal. 
“Els altres grans equips s’han 
reforçat i presenten equips molt 
més competitius”, va afegir. Vi-
darte ha volgut agrair un any més 
el suport de l’Ajuntament i dels pa-
trocinadors oficials que “ens per-
meten, tot i la crisi, afrontar la 

temporada amb una plantilla 
competent”

Nous reforços internacionals. L’en-
titat ha fitxat enguany el Gran 
Mestre cubà Yusnel Bacallao, el 
Mestre Internacional i pròxim 
Gran Mestre Orelvis Pérez, el 
campió juvenil Mestre Fede Eric 
Martínez, el Mestre Fede Alberto 
Gómez i el Mestre Català Teo-
doro Asensio. De la campanya 
anterior continuen el Gran Mes-
tre francès Matheiu Cornette, 
el Gran Mestre colombià Jaime 
Cuartas, el Mestre Internacional 
Arturo Vidarte, el Mestre Fede 
Adrián Randazzo i els Mestres 
Catalans Narcís Bravo, Jesús Ca-
rrasco i Juan José Hernández.

L’equip s’ha reforçat amb grans jugadors internacionals

Lluís Maldonado | Pla d’en Coll

ESCACS. DIVISIÓ D’HONOR

La UE Montcada aspira a 
estar entre els tres primers
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Membres de la plantilla que disputaran el Campionat de Catalunya per equips de Divisió d’Honor

> Eva Nieto i Carles Cirera, tretzens 
al mundial celebrat a França
Eva Nieto i Carles Cirera –a la foto–, van acabar tretzens al 
campionat del món celebrat els dies 9 i 10 a Rouen (França) 
en què van participar 60 parelles. Allà també es va disputar 
el campionat internacional WDSF on Nieto i Cirera van que-
dar 5è i 6è en sènior I llatí. Carmen Matamoros i J.Luis Gar-
cía van quedar 6è en sènior II llatí. Nieto i Cirera també van 
ser segons en la WDSF Internacionals de Salou i primers en 
Pas doble. En competicions nacionals, Nieto i Cirera van ser 
primers en llatí màxima categoria nacional, guanyant els 5 
balls. Anna Martínez i Jesús Vilaseca van ser 3rs en modali-
tat llatí adult 1 D. Míriam de Saint Germain i Enric Trias van 
ser 2ns en llati youth D, mentre que Francesc Fernández i 
Anna Martínez van ser 2ns en llatí sènior 1 B | LM R
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El Multiópticas Isis de Lli-
ga Nacional va ensopegar 
a casa contra el Castellbis-
bal (14-18). El CK Mont-
cada, que juga a la Segona 
Divisió, també va perdre 
contra el Castellbisbal (9-
10) però va sumar el seu 
primer triomf contra el CK 
Barcelona, el fins ara líder.

Tant el sènior B com el sènior femení són penúltims

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El sènior A exhibeix bon 
joc però falten resultats

El Can Sant Joan A està 
mostrant un bon nivell 
“sense que acompanyi de 
moment la sort”, diu el base 
Óscar Salas. Ha perdut els 
tres darrers partits contra el 
Ramon Noat, Gaudí i Sarrià 
i segueix onzè amb 13 punts, 
3 victòries i 7 derrotes.

Resta de sèniors. El con-
junt B va caure contra el 

Torelló (41-43) i contra el 
Mataró (80-48) i s’ha situat 
penúltim de la classificació 
amb només 1 victòria i 9 
derrotes. L’altra sènior de 
l’entitat, el femení, con-
tinua amb la dinàmica 
negativa. Ocupa la penúl-
tima posició amb només 
1 victòria i 10 partits per-
duts, els últims contra el 
Vilatorta (59-28) i el Roda 
(27-58).

Lluís Maldonado  |  Redacció

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El sènior B ha defallit en les darreres jornades de lliga després de l’excel·lent debut
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El sènior B de l’FS Montca-
da continua amb una ratxa 
irregular. Tot i el bon el 
bon inici de lliga amb tres 
victòries en els tres primers 
partits. L’equip ocupa la se-
tena posició del grup 1 de 
la Primera Divisió amb 15 
punts. En les darreres dues 

jornades va guanyar el Ro-
sario (7-3), però va ensope-
gar contra el Racing Pineda 
(1-2). 

AE Can Cuiàs. L’altre equip  
local que juga al mateix 
grup, el Can Cuiàs, que di-
rigeix Matías Ruiz, és quart 
amb 16 punts.

Lluís Maldonado |  Redacció

El sènior B entra en 
una línia de joc irregular 
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 pivot de l’Elvira-La Salle encistella en el derbi contra el Can Sant Joan A

HANDBOL. LA SALLE

El màster femení perd 
contra el nou líder

L’equip màster femení va 
perdre el seu primer partit 
a casa en la darrera jornada. 
El conjunt que entrena An-
tonio Muñoz va perdre per 
un ajustat 22-23 contra el 
Gavà, que a partir d’ara és 
el nou líder, desbancant així  
les montcadenques. Pel que 

fa a la resta d’equips sèniors 
de l’entitat, el màster mascu-
lí va guanyar a la pista de 
l’OAR Gràcia de Sabadell 
(19-33) i és quart a la lliga. 

Sènior B. Els d’Òscar San-
felip van perdre en l’últim 
partit a Igualada (30-28) tot 
i fer una gran remuntada. 

Lluís Maldonado  |  Redacció

El base Óscar Salas protegeix l’esfèric en un partit a casa contra el Montmeló
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Les noies que entrena Antonio Muñoz han cedit el liderat al Gavà

KORFBAL. CK MONTCADA

L’equip A perd la ratxa

L’Elvira-La Salle B ocupa 
la sisena posició del grup 
després de les dues últimes 
jornades disputades, en què 
va superar el Sant Antoni 
a casa (70-61), però va per-
dre a la pista del Cornellà B 
(75-59). Els homes de David 
Fusté sumen 14 punts amb 

un bagatge de sis victòries i 
només quatre derrotes.

Sèniors. El sènior A, també 
és sisè. Va guanyar contra 
el Lliçà de Vall (76-46) i el 
Llavaneres (66-72). El feme-
ní  és cinquè en superar el 
Teià (53-61) i perdre contra 
el Santa Perpètua (52-63). 

Lluís Maldonado |  Redacció

El sènior A i el sènior femení estan la zona mitja alta

L’Elvira B és sisè amb 
6 triomfs i 4 derrotes

El conjunt B guanya el seu primer partit contra el líder

Lluís Maldonado  |  Redacció

El Sènior B va guanyar el CK Barcelona
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Amb dos plates i un bronze, 
el club Shikan va tenir una 
destacada participació al 
campionat de Catalunya de 
Kyus, disputat a Vilanova i 
la Geltrú el 18 de desembre. 
La juvenil María Arroyo va 
ser plata en combat; el cadet 
Jesús Cornudella va ser pla-
ta en combat de menys 65 
quilos i Jordi Acedo, bronze 
en combat per a menys de 
55 quilos.

Campionat d’espanya.  El
júnior Rubén Serrano, 

amb una quarta posició, va 
ser el millor classificat dels 
5 karateques del Shikan 
que van participar al Cam-
pionat d’Espanya de com-
bat cadet, júnior i sots-21, 
organitzat per la Federació 
Espanyola a Tarragona, el 
17 i 18 de desembre. 
El cadet Jordi Acedo, els jú-
niors Rubén Serrano i Joan 
Muñoz i els sots21 Adil 
Khela i Kevin André, van 
competir sota la direcció 
del seleccionador de la Fe-
deració Catalana, el mont-
cadenc Miguel Franco.  

14 jugadors locals disputen els 
campionats comarcals catalans

FUTBOL SALA. CAMPIONAT CATALÀ

El conjunt cadet va ser segon, mentre que el benjamí, tercer 
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Els 14 jugadors de Mont-
cada escollits per formar 
part del conjunt del Vallès 
Occidental en el primer 
Torneig de Seleccions Co-
marcals disputat a Blanes 
del 6 al 8 de desembre van 
tenir un bon paper. L’equip 
cadet va ser sotscampió. Va 
arribar a la final després 
de superar el Maresme (2-
1) però va perdre contra 
Barcelona Sud en la tanda 
de penals. L’equip estava 
format pels montcadencs 
Xavier Ventura, Víctor 
Márquez i Sergi Monte-
negro de l’FS Montcada 
i el porter Javi Reina, de 
l’EF Montcada. Per la seva 

banda, la selecció comarcal 
benjamí va quedar tercera 
guanyant  a la de Barcelona 
Sud. Els benjamins montca-

dencs van ser Àlex i Aitor 
Andrés, Javier Cuenca, Pau 
Pichardo, Àlex Comino i 
Ibai Ramos. També van 

participar els alevins David 
Villanueva i Adrián Prieto, 
i els infantils Yerai Ruiz, Pau 
Montanero i Joan Paredes.

Lluís Maldonado | Redacció

Lluís Maldonado | Redacció

Els kataques locals al campionat català de Kyus, disputat a Vilanova i la Geltrú

Els sotscampions Xavier Ventura, Víctor Márquez, Sergi Montenegro i Javi Reina

El cadet B, últim a la fase prèvia

Fa una setmana que Xavi 
Abad s’ha fet càrrec de del 
cadet B en substitució de 
Pepe Cavanillas. L’equip 
ha acabat últim després de 
perdre 45-68 contra el Ca-
novelles. Només ha pogut 
guanyar un partit del 6 
disputats en aquesta prime-
ra fase. “Després de Reis 
començarem una lliga en 
un nivell més assequible”,
assegura Abad que ha des-
tacat el gran ambient que es 
respira al vestidor.

BÀSQUET. CB MONTCADA

Xavi Abad substitueix Pepe Cavanillas com a tècnic. L’equip comença una nova lliga  

El base-ala Àlex Gaona rep la fèrria defensa del millor jugador de Canovelles
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Lluís Maldonado | Redacció

El preinfantil, contra les cordes

El preinfantil femení ha 
acabat la lliga regular en la 
penúltima posició del grup 
4t del nivell C. Encara li 
queda un partit ajornat 
contra La Roca, pendent 
que la Federació Catalana 
digui el dia que es jugarà. 
En 9 jornades, l’equip ha 
sumat tres victòries i ha 
encaixat 6 derrotes. Els 
dos últims partits els va 
perdre contra el Llefià a 
casa (18-36) i a la pista de 
La Roca (57-28).

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

Les de Can Sant Joan van perdre a casa contra el Llefià (18-36)

S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

L’equip que entrena Patricia Martínez ha acabat penúltim a la fase prèvia

El Shikan suma tres podis 
al campionat de Catalunya 
Ruben Serrano queda quart al campionat d’Espanya
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Quan encara queden quatre 
partits per completar la pri-
mera volta del campionat, 
el cadet A de l’EF és novè. 
En el darrer partit a casa 
va perdre per un ajustat 
3-4 contra el líder, el Saba-
dell. “Estic content amb la 
reacció e l’equip”, ha afir-
mat el tècnic, Óscar Liarte 
qui destaca la noblesa d’un 
bloc “al qual li falta encara 
caràcter”. L’entrenador con-
fia que la plantilla faci una 
segona volta millor, un cop 
assimilat el treball tàctic.

El prebenjamí, a la lliga escolar

El prebenjamí de l’FS Mont-
cada estan jugant partits 
amistosos per preparar la 
lliga escolar que comença-
ran amb el nou any. El 
grup el formen 16 infants 
amb edats des dels 4 fins 
als 7 anys. “Estan contents 
i s’ho passen bé, a l’hora 
que comencen a apren-
dre els fonaments”, explica 
l’entrenador Manolo Guerre-
ro. Contra el Sas de Barcelo-
na van empatar a 7 gols.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

L’equip que entrena Manolo Guerrero està fent partits amistosos de preparació

Els més petits juguen partits amistosos a l’espera que comenci la lliga
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El president els ho havia 
promés. Si sumaven sis 
punts seguits tota la plan-
tilla tindria premi, unes 
sabatilles esportives. I no 
han sumat 6, sinó 9.  El 
juvenil del CD Montcada, 
que venia de guanyar a 
Santa Coloma de Farners 

(2-4), va encadenar dues 
victòries més en les darre-
res setmanes. Va superar a 
casa el Juventus (3-0) i es va 
imposar al Bisbalenc a do-
micili (0-3). Tres victòries 
consecutives que situen el 
de Rafa González en la part 
tranquil·la de la Preferent 
en categoria juvenil .

Victòria amb recompensa

FUTBOL. CD MONTCADA

Els verds tornen a encadenar una bona línia sumant 4 punts en els dos darrers partits 
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L’infantil femení millora el joc

Tot i el balanç d’una vic-
tòria en els darrers tres 
partits, l’entrenador de 
l’infantil femení, Pere Ar-
bona, ha destacat la tasca 
de l’equip: “Estem treba-
llant la solidesa defensiva 
i estic content per l’actitud 
de les jugadores”, ha ex-
plicat el tècnic. La Salle va 
guanyar el Sant Quirze, 
però va perdre contra el 
Pau Casals i el Ribes, i té 
encara un partit ajornat. 
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HANDBOL. LA SALLE

Les noies de Pere Arbona juguen a la competició comarcal del Baix Llobregat

Paula Salat controla la pilota davant la defensa rival del Pau Casals
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Els de Rafa González guanyen els dos darrers partits 

El Club Tennis Reixac està 
fent un excel·lent debut a 
la Lliga Catalana. Els dos 
equips alevins masculins, 
l’infantil femení, els dos 
cadets masculins i el cadet 
femení han guanyat tots 
els partits en les cinc jor-
nades disputades. Només 
el cadet femení va empa-
tar en la segona jornada 
contra el Sant Cugat (2-2). 
El dia 17 de desembre el 
CT Reixac va fer la festa 
de Nadal de l’Escola de 
Tennis.

El CT Reixac debuta amb èxit

Lluís Maldonado | Redacció

TENNIS

Els sis equips que competeixen a la Lliga Catalana han guanyat tots els partits

El Tennis Reixac va fer la festa de Nadal de l’escola del club el 17 de desembre
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BÀDMINTON

Júlia De la Torre, 
campiona de Catalunya

La montcadenca d’11 anys, 
Júlia De la Torre, s’ha pro-
clamat campiona de Cata-
lunya de la seva categoria. 
Actualment juga al Grano-
llers i gràcies al seu gran 
nivell està fent el circuit 
nacional en categoria su-
perior, la sub15. Pel que 
fa al circuit català ja porta 
guanyat 6 tornejos, el da-
rrer a Argentona el dia 17. 
De la Torre, a més, forma 
part del reduït grup grup 
de Perfeccionament que 
impulsa la Federació Cata-
lana de Bàdminton | LM La jove montcadenca entrenant

El cadet A planta cara al líder i confia 
en completar una gran segona volta
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FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt que entrena Óscar Liarte millora partit a partit i ocupa la novena posició a la classificació

L’Escola va plantar cara al líder, el Sabadell. Al descans perdia 0-4 i al segon temps va reaccionar fins al 3-4 definitiu

Cursa
solidària del 
Sagrat Cor
Més de 100 persones, en-
tre alumnes i familiars de 
l’Escola Sagrat Cor, van 
participar el dia 18 en la 
I Cursa Solidària, orga-
nitzada per l’Associació 
Esportiva. La jornada va 
tenir un caire lúdic i es-
portiu no competitiu, en 
què es van recollir 316 ki-
los d’aliments que càrites 
parroquial, en el marc de 
la campanya de recollida 
d’aliments que cada any 
organitza per les dates de 
Nadal, distribuirà entre 
les famílies més necessi-
tades del municipi | LR
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