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L’exjugador verd Jordi Salvan-L’exjugador verd Jordi SalvanL’exjugador verd Jordi Salvan
yà va debutar amb bon peu a la 
banqueta del CD Montcada, en 
sumar el seu primer triomf com 
entrenador davant del Manresa 
per 3-2. Els locals van fer un bon 
partit, amb dos gols de Quim 
Solano i un de Marcel. Salvanyà 
substitueix el tècnic Iván Rodrí-rírí
guez, que va presentar la dimis-
sió després del partit del Ripollet 
(2-2) per “motius personals”. Els “motius personals”“motius personals”
montcadencs són dotzens al Grup 
Primer de Primera Catalana amb 
34 punts. A la pròxima jornada, 
el dia 22, visitarà el camp del 
Premià, l’antepenúltim amb 28 
punts.

L’equip femení de l’EF Montca-L’equip femení de l’EF MontcaL’equip femení de l’EF Montca
da va aconseguir una important 
victòria davant del Pardinyes de 
Lleida, el líder del Grup Segon 
de Primera Divisió. Les noies 
que entrena Antonio Moya es 
van imposar per 1 gol a 0, marcat 
per Roni al final del partit. “Van 
fer un treball fantàstic”, va dir 
el tècnic. El conjunt és quart amb 
58 punts | SA
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L’edició del 2012 es presentarà 

oficialment el 23 d’abril a la 

Casa de la Vila (20.30h)

HANDBOL FEMENÍ
L’equip cadet de La Salle s’ha 

proclamat sotscampió de Catalunya 

a la categoria de Primera Catalana

PÀG. 30 PÀG. 31

L’equip de veterans de l’FC 
Barcelona jugarà el 4 de maig 
al pavelló Miquel Poblet contra 
l’Sporting de Gijón els quarts 
de final de la Lliga Nacional de 
futbol indoor, organitzada per 
l’empresa Futbol Indoor Events, 
amb el suport de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME) 
en els partits que es juguen a 
Montcada. L’aficionat local po-

drà veure en acció jugadors de 
renom com Milla, Sergi, Pinilla, 
Gerard i Ezquerro, el màxim 
golejador blaugrana a la compe-
tició, amb 7 dianes. Per part del 
Gijón, jugaran Abelardo –exju-
gador del Dream Team del Ba-
rça–, Fredi, Tomàs, Nikiforov i 
José Manuel, entre d’altres. Les 
entrades costen 5 euros per als 
adults i 3 per als infants. Els 
tiquets es podran adquirir a 

partir del 23 d’abril en l’horari 
d’oficina de l’IM E, de dilluns 
a dijous, de 9 a 13h i de 17 a 
19h i els divendres, en horari de 
matí. El matx començarà a les 
20.30h i serà transmés en direc-
te pel canal Esport 3. Montca-
da ja va acollir el 2 de març un 
altre partit de la lliga de futbol 
indoor entre l’Espanyol i el Real 
Madrid, que va acabar amb vic-
tòria blanca per 5-8.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL INDOOR

El Barça jugarà els quarts de 
final contra el Gijón al pavelló
El partit es disputarà el 4 de maig a les 20.30h i serà transmès en directe per Esport 3

FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada 
venç el líder
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El pavelló M. Poblet va acollir el 2 de març el matx de futbol indoor entre l’Espanyol i el Real Madrid

El CD Montcada es va imposar al Manresa, el cuer del Grup Primer, per 3-2 i ocupa la dotzena posició amb 34 punts

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El tècnic Jordi Salvanyà debuta amb triomf 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada lluita pels llocs capdavanters
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> Modesto ‘Tato’ Sanchís, reelegit president del club verd fins al 2018
Modesto ‘Tato’ Sanchís serà el president del CD Montcada durant els pròxims 6 anys després que la candida-

tura que encapçala és l’única que s’ha presentat a la presidència del club montcadenc. El termini per optar 

al càrrec va finalitzar el 17 d’abril a les 20h. La nova junta directiva –a la foto– compta amb les incorporacions 

de tres cares noves: Alberto Solano, José Fuentes i Francisco Salazar. Fins al 20 d’abril es poden fer recla-

macions i, a partir d’aquesta data, els membres de la junta electoral ho notificaran a la Federació Catalana 

de Futbol  | SA 
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El Santa María tanca el Grup Sisè amb 15 punts, a 7 respecte el penúltim classificat

El Sant Joan manté la diferència 
de quatre punts d’avantatge res-
pecte el Barberà, el seu persegui-
dor més immediat al capdavant 
del Grup Sisè de Tercera Cata-
lana. Els homes de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ són els líders amb 
58 punts, després de guanyar al 
darrer partit jugat la Planada de 

Sabadell per 0-4 en una excel.
lent segona part dels montca-
dencs. Una jornada abans, La 
Unió va empatar a zero contra 
el seu rival directe, en un par-
tit en què els locals van exhibir 
un gran nivell i van merèixer 
més en opinió del seu entrena-
dor, qui està molt satisfet amb el 
rendiment de la plantilla aquesta 

temporada. Per la seva banda, el 
Santa María ha millorat el seu 
joc, però encara no l’ha pogut 
veure reflectit a la classificació 
del Grup Primer, que continua 
tancant amb 15 punts. Els ho-
mes de Marc Rodríguez ‘Pitu’ 
van perdre el darrer enfronta-
ment disputat al camp del Tibi-
dabo Torreromeu, per 4-2.

FUTBOL. TERCERA CATALANA 

La Unió manté les distàncies
Sílvia Alquézar  | Redacció

L’FS Montcada ja té molt a prop 
l’esperat ascens a la Segona Di-
visió Nacional. Els homes de 
Jordi Rozas podrien proclamar-
se campions del Grup Primer de 
Tercera Divisió el pròxim 5 de 
maig al pavelló Miquel Poblet 
contra el Riudellots, si guanya 
aquest partit, el que ha de dis-
putar el 26 d’abril també a casa 
contra el Lloret i el desplaçament 
a Manlleu, el 28. “Si punxa el 
nostre perseguidor més im-
mediat, fins i tot podríem 
cantar l’aliró abans, però ho 
celebraríem el dia 5 amb la 
nostra afició”, ha indicat el tèc-
nic, qui s’ha mostrat molt satis-
fet amb l’excel·lent temporada 
de l’equip, que encara es manté 
imbatut amb 62 punts i un partit 
menys, que jugarà el 9 de maig 
a Palau. A més, l’equip  ja es tro-
ba a la tercera ronda de la Copa 
Catalana.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA

L’FS Montcada podria ser campió el 
5 de maig a casa contra el Riudellots
El partit contra el Lloret al pavelló Miquel Poblet, previst el dia 21, s’ha ajornat al 26 i es jugarà a les 21.30h

Els jugadors de l’FS Montcada celebren una de les victòries que han aconseguit aquesta temporada a la competició de lliga a Tercera Divisió
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El Sant Joan, que és el líder, veu cada jornada més a prop el somni de pujar a Segona Catalana

El Valentine és 
vuitè, a un triomf 
del segon a falta 
de dos partits

Les dues últimes victòries del Va-
lentine davant del Santfeliuenc, 
el líder, per 83-80, i contra el Cor-
nellà per 56 a 70 han situat els ho-
mes de Mateo Rubio a la vuitena 
posició del Grup C de la Lliga 
EBA amb 15 triomfs i 11 derro-
tes, empatats amb el Casablanca, 
el Sant Nicolau i l’Hospitalet. 
El Montcada està a tan sols un 
triomf del segon, deixant palesa 
la igualat existent al grup a man-
ca de dues jornades perquè acabi 
la fase regular.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Valentine ha sumat dos triomfs importants
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La Salle masculí ha acabat la 
seva primera temporada a la 
Primera Estatal amb una meri-
tòria novena posició, sumant un 
total de 22 punts. Els homes de 
Pablo Camarero van empatar a 
26 gols en el darrer partit a la 
pista del Sant Esteve Sesrovires. 
“Era un rival difícil, però vam 
fer un bon treball, reflex de 
l’esforç de tot l’any”, va remar-

car l’entrenador lasal·lià. Per la 
seva banda, La Salle Iste va per-
dre el primer matx de la tempo-
rada a la pista del Tarragona per 
22 a 21 en un partit marcat per 
un arbitratge polèmic, molt criti-
cat per la plantilla montcadenca. 
“El col.legiat va ser totalment 
casolà”, va dir l’entrenadora, Es-
peranza Hoyos. La Salle és líder 
amb 32 punts, a dos de diferèn-
cia del segon.

La Salle Iste perd el primer partit amb un arbitratge polèmic

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL

La Salle acaba la lliga al 
novè lloc amb 22 punts
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El tècnic, Pablo Camarero, dóna ordres a la plantilla durant el darrer matx de lliga jugat a casa

ESCACS

La UE Montcada 
segueix sisena

El primer equip de la UE Mont-
cada és a la sisena posició a la Di-
visió d’Honor al Campionat de 
Catalunya per equips, a manca 
d’una ronda perquè acabi la com-
petició. Al darrer matx disputat, 
els montcadencs van perdre con-
tra el Figueres per 4’5 a 5’5 en una 
jornada en què el conjunt visitant 
es va avançar en el marcador fins 
al 4-5, però a l’última partida en 
el primer tauler es va acabar en 
taules. La UE Montcada jugarà el 
darrer partit a Tarragona.

Sílvia Alquézar | Redacció

A
R

X
IU

 /
 S

IL
V

IA
 D

ÍA
Z



28 2a quinzena | Abril 2012Esports

El Club Lee Young Montcada 
ha triomfat, de nou, al Campio-
nat d’Espanya de taekwondo en 
la modalitat de tècnica, disputat 
el 25 de març a Alacant amb la 
participació de 430 competidors 
de 17 comunitats autònomes. 
L’entitat local va aconseguir set 
medalles d’or –tres individuals, 
una per parelles i tres en trios–, 
una de plata i tres de bronze. Els 
taekwondistes que van guanyar 
una medalla d’or han obtingut 
la seva classificació amb la selec-
ció espanyola per participar al 
desembre al Mundial de tècnica, 
que tindrà lloc a Colòmbia.

Els medallistes han aconseguit la classificació per al Mundial, que tindrà lloc a Colòmbia al mes de desembre

Sílvia Alquézar | Redacció

TAEKWONDO

El Lee Young obté set medalles d’or 
al Campionat d’Espanya en tècnica
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Els taekwondistes de Lee Young que van pujar al podi al Campionat d’Espanya de tècnica, disputat a Alacant el 25 de març

EL CIM

Les inscripcions 
a la Marxa a peu 
acaben el dia 2 

Les persones que vulguin par-
ticipar a la vint-i-vuitena edició 
a la Marxa a peu a Montserrat, 
organitzada pel Centre Excur-
sionista El Cim entre el 5 i el 
6 de maig, es podran inscriure 
fins al dia 2 a la botiga Vilarrasa 
Homes del carrer Major, l’escola 
La Salle i la farmàcia Recasens, 
de Mas Rampinyo. El preu és de 
15 euros per als socis federats i 
20 per als associats no federats 
i els no socis federats. Els que 
no siguin d’El Cim i no tinguin 
el carnet de la federació hau-
ran d’abonar la quantitat de 25 
euros. La Marxa aplega cada 
any al voltant de mig miler de 
participants.

Novetat. En el marc de la Festa 
Major de Mas Rampinyo, el Cim 
organitza el 29 d’abril dues cami-
nades que sortiran a les 8h del 
local de La Unió. La més llarga 
i intensa serà l’última sortida 
preparatòria per a la Marxa a 
peu i el recorregut anirà fins a 
Gallecs. L’altra, més tranquil·la i 
relaxada pels camps i masies del 
nord oest de Mas Rampinyo, 
pretén recuperar l’esperit inicial 
de l’activitat com a sortida apta 
per a tots els públics.

Sílvia Alquézar | Redacció
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E> Passejada per la llera del Besòs amb ròl·lers
La secció de patins en línia de l’AE Can Cuiàs va organitzar el 15 d’abril 

una sortida familiar per la llera del riu Besòs que va ser tot un èxit, amb 

més d’un centenar de participants. L’excursió va començar a la plaça 

de l’Església, va passar per l’avinguda de la Ribera i el pont situat al 

costat de la Casa de les Aigües. “Els més experimentats van arribar 

fins a la desembocadura i altres van tornar abans, però tothom va 

gaudir d’un matí molt divertit en família”, va indicar el promotor de 

la iniciativa, Jorge Fernández. A la foto, alguns dels participants a la 

sortida | SA

La corredora va ser segona i el ciclista va acabar tercer

BTT. OPEN D’ESPANYA

Villar i Egeda pugen al 
podi a la primera prova 

Els ciclistes montcadencs Anna 
Villar i Pau Egeda, de l’equip 
Tomàs Bellès-Cannondale, van 
pujar al podi a la primera prova 
de l’Open d’Espanya de BTT, 
que va tenir lloc a Béjar (Sala-
manca) l’1 d’abril. La ciclista lo-
cal no va tenir el seu millor dia, 
ja que no es va trobar bé a causa 
d’uns problemes intestinals que 
li van provocar sortir molt feble. 
Malgrat el contratemps, Villar 
va decidir prendre la sortida i va 
acabar en una meritòria segona 
posició. Per la seva banda, Ege-
da va tenir una cursa molt dis-
putada a la categoria Màster-30. 
Després de cinc intenses voltes, 

el corredor montcadenc va en-
trar en la tercera posició.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El montcadenc Pablo Egeda, al podi a Béjar
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L’inici de la Marxa de l’edició anterior



292a quinzena | Abril 2012 Esports

L’equip de Mas Rampinyo es va imposar al Mama Mandawa per 36-61

BÀSQUET

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

El derbi montcadenc al 
Grup Cinquè del Campio-
nat de Catalunya sènior es 
va decantar per a l’equip de 
Mas Rampinyo. L’Elvira-
La Salle A es va imposar 
a la pista del Mama Man-
dawa CEB Can Sant Joan 
B per 36 a 61. El conjunt 
visitant va agafar des del 
principi avantatge en el 

marcador que, a mesura 
que passaven els minuts, 
va ampliar fins al resultat 
final. 

Les claus. A la mitja part, 
l’Elvira ja se’n va anar al 
descans amb una diferèn-
cia de 18 punts gràcies a 
una excel·lent defensa i el 
bon encert en atac. El par-bon encert en atac. El parbon encert en atac. El par
tit va ser un derbi net on va 

predominar l’esportivitat 
d’ambdós conjunts. Els 
locals són els cuers  amb 
només un triomf en 21 jor-només un triomf en 21 jornomés un triomf en 21 jor
nades, mentre que l’equip 
de Xavi Torreblanca és el 
setè classificat amb 11 vic-
tòries. Al partit de la pri-
mera volta, l’equip de Mas 
Rampinyo ja es va imposar 
al sènior B del club de Can 
Sant Joan per 63 a 50.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

CICLISME

La bicicletada pel riu 
Besòs que organitza la Di-
putació de Barcelona amb 
el suport dels ajuntaments 
per on passa la marxa es 
farà enguany el pròxim 6 
de maig. La passejada co-
mençarà a les 9.30h a Gra-
nollers i acabarà a la des-
embocadura, a Sant Adrià. 
Les persones que vulguin 
es podran incorporar a la 
bicicletada al seu pas per 

Montcada, a les 10.30h, 
a l’alçada del pont de La 
Roca. Les inscripcions 
s’han de fer per Internet al 
web de la Diputació –www.

diba.cat– fins que s’arribi al catcat

nombre màxim de partici-
pants, que és de 1.500. La 
sortida té bona acollida en-
tre la població montcaden-
ca, amb una participació 
que supera normalment 
el centenar d’inscrits del 
municipi.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

FUTBOL SALA. PRIMERA DIVISIÓ

El Can Cuiàs es manté ferm 
en la lluita per aconseguir 
l’ascens de categoria. El con-
junt local es troba a la terce-
ra posició al Grup Primer 
de Primera Divisió, amb 38 
punts. Pujaran a Territorial 
els dos primers classificats i 
el millor tercer dels grups de 
Barcelona. A les dues dar-
reres jornades disputades, 
el Can Cuiàs va perdre a la 
pista del Dosrius, el cinquè 

classificat amb 35 punts, per 
6-2 i, una setmana abans, 
va vèncer el Polinyà per un 
contundent 14-5.
Pel que fa a l’FS Montcada 
B, l’equip local es troba a la 
vuitena posició del mateix 
grup que el Can Cuiàs amb 
27 punts, després d’haver 
perdut contra el Rosario 
per 5-4. D’altra banda, l’EF 
Montcada és l’onzè del 
Grup Quart de Segona Divi-
sió amb 21 punts.

El Can Cuyàs és el 
tercer amb 38 punts

El Can Cuiàs segueix viu en la lluita per l’ascens, tot i perdre el darrer partit

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle B va guanyar el Pardinyes C per un gol en un matx igualat i vibrant
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HANDBOL. LA SALLE

La Salle B s’imposa al 
Pardinyes C per 25 a 24

Pujaran els dos primers i el millor tercer de Barcelona

La Salle B es troba a la si-
sena posició al Grup A de 
Tercera Catalana amb 20 
punts, empatada amb el 
Santpedor. A l’última jor- jor jor
nada disputada, els mont- mont mont
cadencs van guanyar el 
Pardinyes C per 25 a 24 i 
confirma la ratxa positiva 
de resultats. Per la seva 
banda, l’equip veterà mas-
culí de La Salle va perdre 
l’anada dels quarts de final 
de la Lliga Catalana Màs-

ters per 27 a 24 a la pista 
de La Roca. El conjunt 
femení, entrenat per An-
tonio Muñoz, va deixar 
pràcticament sentenciada 
l’eliminatòria, ja que va 
guanyar el Cardedeu a 
domicili per 10 a 24. Els 
partits de tornada es dis-
putaran el darrer cap de 
setmana d’abril. El Màster 
masculí, que recuperarà 
jugadors lesionats, confia 
poder remuntar el marca-
dor advers a casa.

La bicicletada pel riu 
Besòs es farà el dia 6
La marxa passarà per Montcada sobre les 10.30h

Alguns dels participants a la bicicletada de l’any passat per la llera del Besòs

Sílvia Alquézar  | Redacció 

En Màsters, el femení venç i el mascuí punxa en quarts

El Mama Mandawa va anar sempre a remolc en el marcador davant de l’Elvira La Salle A
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L’equip cadet masculí del 
Shi-Kan –format per Jaber 
El Marzouki, Joan Muñoz, 
David Abejón i Rubén Se-
rrano– va guanyar la me-
dalla d’or al Campionat 
de Catalunya de karate 
per conjunts, disputat el 
15 d’abril a El Prat de Llo-
bregat. Per la seva banda, 
l’equip femení de la ma-
teixa categoria –composat 
per Cristina Camon, Noe-
mí García i Aída Xavier– 
va acabar en tercer lloc, 
aconseguint el guardó de 
bronze.

El hip-hop i el patinatge triomfen 
a les extraescolars del Sagrat Cor

ESPORT ESCOLAR

A l’igual que la resta de col·legis, el centre també ha experimentat un augment d’alumnes inscrits aquest curs

El hip-hop i el patinatge 
són les propostes que millor 
acollida han tingut aquest 
curs a l’escola Sagrat Cor 
en l’horari extraescolar. La 
primera és de nova crea-
ció i s’adreça a infants de 
primer a sisè, mentre que 
l’esport dels patins –que 
ja es va ofertar l’any pas-
sat– ha viscut un augment 
espectacular, amb un grup 
format per més d’una vin-
tena d’alumnes. El col·legi 
també fa psicomotricitat per 
als més petits entre els 3 i 
el 5 anys, multiesport per a 
nens i nenes de primer i se-
gon, karate, futbol (amb dos 
equips alevins), handbol (té 
un conjunt benjamí) i an-
glès. Com la resta d’escoles 
de la ciutat, el centre ha 
experimentat un increment 

del nombre d’inscrits que, 
en opinió de Mari Carmen 
Gutiérrez, de l’Ampa, “ofe-
rir activitats atractives no 
habituals ha atret més 
alumnes”. Gutiérrez ha afe-
git que l’objectiu de l’entitat 
amb les extraescolars és 
“formar persones”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet masculí del Shi-kan guanya la 
medalla d’or al Campionat de Catalunya

KARATE

L’equip cadet femení aconsegueix el guardó de bronze al torneig català, disputat a El Prat el 15 d’abril

L’equip cadet femení del Shi-kan es va classificar en tercera posició al Campionat de Catalunya de karate
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Uns infants del Sagrat Cor fent l’extraescolar de karate a les instal·lacions de l’escola amb els seus monitors

PREMIS ESPORTIUS 2012

L’IME presentarà el dia 23 
la nova edició de la festa

L’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure presen-
tarà el pròxim 23 d’abril els 
Premis Esportius 2012 en 
un acte a la Casa de la Vila 
(20.30h). La festa de l’esport 
local és previst que es faci 
enguany quan acabi l’actual 
temporada, a principi de ju-
liol. L’edició del 2011 va ser 
tot un èxit, amb l’assistència 
de 400 persones a l’Àgora de 
Montcada Aqua. 

L’acte tindrà lloc a la Casa de la Vila, a les 20.30h

Sílvia Alquézar | Redacció
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> Els ‘pericos’ estrenen nova imatge
La Penya Blanc-i-blava 

de Montcada i Reixac 

presentarà el 20 d’abril  

la nova imatge corporati-

va de l’entitat en un acte 

que es farà a la Casa 

de la Vila a les 19.30h. 

Els pericos també han 

estrenat durant el mes 

d’abril un nou blog amb 

l’objectiu de convertir-se 

en una penya 2.0, segons fonts de l’entitat. Respecte a la renova-

ció de la junta directiva, David Gerbolés continuarà al capdavant 

de l’associació després que no s’hagi presentat cap candidatura 

a la presidència. La Penya també té previst instal·lar un estand a 

la Fira del Llibre el 23 d’abril. A la foto, Sandra Sánchez, protago-

nista de l’espot promocional de l’acte de presentació | SA 
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> Nova edició de les jornades esportives
Les escoles ja han 

decidit quin dia ce-

lebraran les jornades 

ludicoesportives d’en-

guany. El calendari 

l’inaugurarà el Reixac 

el 21 d’abril, amb exhi-

bicions de les diferents 

activitats extraescolars 

que es fan al centre, 

tallers diversos, partits 

de futbol sala i bàsquet de totes les edats i altres propostes 

de caràcter cultural. Encara al mes d’abril, una altra escola 

–La Salle– organitzarà el dia 28 la celebració, també amb 

propostes esportives, culturals i lúdiques. Ja al maig, el Mitja 

Costa farà les jornades el dia 12 i el Turó, el 19, mentre que 

la celebració del Sagrat Cor s’allargarà una setmana, del 13 

al 19. Tancaran el calendari de celebracions l’Elvira Cuyàs el 

9 de juny, el Viver, entre els dies 8 i 9, i el Font Freda, el 16. 

A la foto, uns infants del Reixac durant l’exhibició de circ que 

van fer a la festa de l’any passat | SA
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Els Premis 2011 es van fer a l’Àgora
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L’extraescolar de patinatge és una de les activitats que han tingut més resposta
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S’ofereix. Administrativa amb més de 17 anys d’experiència. 
Persona responsable, meticulosa i ordenada i amb grans 
dots de direcció. Tel. 678 329 541.
Pis en venda. A l’av. de Catalunya, 14. Tres habitacions 
(dues dobles i una individual), bany i cuina reformats, safe-
reig, parquet, calefacció i tot exterior. Preu: 140.000 euros. 
Tel. 619 920 202.
Oferta laboral. Busquem persones que resideixin al muni-
cipi per a servei d´ajuda a domicili i intern. Amb experiència 
i/o titulació. Tel. 935 157 200.

Se ofrece. Señorita para servicios de la tercera edad en do-
micilios o residencias. Con experiencia, título de auxiliar de 
geriatria y conocimientos de enfermería. Tel. 676 806 645.
En venda. Casa de tres pisos individuals i local a la planta 
baixa a la Pobla de Lillet (Berguedà). Preu: 150.000 euros (25 
milions). Tel. 938 236 530.
En venta. Cuna tradicional de madera blanca y con colchón. 
Interesados llamar al 935751570 o 659758993, preguntar 
por Isabel. Precio: 30 euros.
Compro discos. Tel. 610 432 869.

 anuncis gratuïts                 Tel. 935 726 474 ae: som@laveu.cat



312a quinzena | Abril 2012 Esports

FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

Primera final del benjamí A 

El benjamí A de l’FS Mont-
cada es jugarà el 22 d’abril a 
Castellar la primera posició 
al Grup Cinquè de Prime-
ra Divisió, a l’última jorna-
da de la fase regular. Els 
montcadencs són primers 
amb 58 punts, a un res-
pecte el rival. Si guanyen, 
passarien als quarts de fi-
nal amb l’objectiu de seguir 
lluitant per ser campions de 
Catalunya i poder disputar 
el Campionat d’Espanya.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El conjunt de Jon Serrano es jugarà a Castellar quedar primer de la fase regular

Un jugador del benjamí A dribla un rival a un dels partits jugats al pavelló M. Poblet
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La lluita per evitar el des-
cens al Grup Segon de Pre-
ferent està més igualada 
que mai. El CD Montcada 
ha encaixat tres derrotes 
consecutives que l’han si-
tuat amb 27 punts a la dot-
zena posició, empatat amb 
el Parets i el Bisbalenc. Els 
nois de Rafa González es-
tan a tan sols dos punts del 

penúltim, el Badalona, i a 
10 del cuer, l’OAR Vic. Als 
dos últims enfrontaments, 
els verds van perdre con-
tra el Farners, el líder, per 
3-4, en un matx vibrant on 
els locals van oferir una 
bona imatge. Una setma-
na abans, els montcadencs 
van perdre al camp del Vi-
lassar, per 2-0 | SA 

Tres derrotes seguides
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El cadet femení, sotscampió català

El cadet femení de La Salle 
és el segon millor equip de 
Catalunya de Primera Ca-
talana. El conjunt local va 
jugar el TOP 4 a Ascó el 14 
i 15 d’abril, després d’haver 
obtingut la classificació al 
darrer matx de la fase regu-
lar en vèncer el Granollers 
per 20-22. Ja a semifinals, La 
Salle va superar l’amfitrió 
per 19 a 26, però a la final 
va perdre amb el Sant Quir-
ze per 26-23. Malgrat haver 
perdut la final, el tècnic, 
Àlex Expósito, s’ha mostrat 
content “perquè l’equip ha 
treballat molt bé”.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

L’equip va perdre la final del TOP 4 de Primera Catalana a Ascó contra el Sant Quirze, per 26 a 23
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El cadet B de l’EF Mont-
cada està fent una bona 
temporada al Grup 22 de 
Segona Divisió. El conjunt 
montcadenc es troba a la si-
sena posició amb 34 punts, 
a tres de diferència del quart 
i cinquè, el Palautordera i el 
Barberà, respectivament. 
Al primer matx després de 
Setmana Santa, va vèncer el 
Llerona, l’antepenúltim, per 
4-0. Abans de les vacances, 
va perdre a Lliçà per 3-0.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El cadet B de l’EF Montcada va guanyar el Llerona per 4-0 a l’estadi de la Ferreria
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Els verds s’han situat a tan sols dos punts del penúltim

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El sots-21 és al segon 
lloc a falta d’una jornada

L’equip sots-21 masculí 
de l’Elvira-La Salle ju-
garà el darrer partit de 
la fase regular el pròxim 
21 d’abril a Martorelles. 
Els locals són a la sego-
na posició al Grup Ter-
cer del Nivell B, amb 19 
victòries i 4 derrotes. El 
líder és el Tona amb 20 
triomfs i un partit menys. 
A la jornada anterior, 
l’Elvira-La Salle va supe-
rar la Llagosta per 62-53 
en un derbi vibrant | SA El sots-21 va vèncer la Llagosta

L’equip preinfantil B es 
troba al segon lloc al Grup 
Segon del Nivell C-2, amb 7 
victòries. Els locals van per-
dre contra La Salle Gràcia, 
el líder, per 69-32, però una 
setmana abans van guanyar 
el Neus B per 69-33. D’altra 
banda, l’infantil també està 
ben classificat, ja que és el 
quart al Grup Tercer al Ni-
vell B-2, amb 5 triomfs. Al 
darrer partit, però, els nois 
van perdre contra el Sant 
Fost, per 80-56.

Bon paper del preinfantil B

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. VALENTINE

Els locals es troben a la tercera posició al Grup Segon del Nivell C-2

L’infantil del Valentine es troba a la quarta posició del Grup 3 del Nivell B-2
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Els locals acabaran la fase regular el dia 21 a Martorelles
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El juvenil del CD Montcada està lluitant per mantenir-se a Preferent

Les jugadores cadets de La Salle saluden l’afició després d’haver-se proclamat sotscampiones de Catalunya a Primera

Dues victòries 
del sots-21

BÀSQUET. CEB CSJ

L’equip sots-21 del Club 
Escola de Bàsquet Can 
Sant Joan ha guanyat els 
dos últims partits de lli-
ga disputats, sumant tres 
triomfs consecutius. Els 
montcadencs, que juguen 
al Grup Quart del Nivell 
B, van vèncer el Mira-sol 
per 67 a 57 i, una setma-
na abans, van guanyar el 
Sant Nicolau de Sabadell 
per 57 a 64. El conjunt 
montcadenc es troba a la 
setena posició, amb 12 vic-
tòries i 13 derrotes.

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet B, entre els primers
L’equip es troba a la sisena posició al Grup 22 de Segona Divisió, amb 34 punts


