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“Mal partit però bon resultat”.
Així va resumir l’entrenador de 
l’EF Montcada, Antonio Moya, el 
partit contra l’Horta, un nouvin-
gut a Primera Divisió del futbol 
femení. I és que l’equip local ja 
suma tres victòries consecutives 
en el primer tram de la lliga.
Les montcadenques van cap-
girar en dues ocasions el mar-
cador amb gols de Pili, Mati i 
Nerea que va engaltar una pilota 
al tram final de partit que va sig-al tram final de partit que va sigal tram final de partit que va sig
nificar el 3 a 2 definitiu. 

Reacció. “Ha estat el nostre pit-Ha estat el nostre pitHa estat el nostre pit
jor partit, amb falta de ritme 
i lentitud de circulació de pi-
lota, però tot i tenir un mal 
dia, les noies han redreçat la 
situació”, ha valorat Moya qui 
puntualitza que les tres darreres 
victòries consecutives han estat 
contra equips que s’estrenen a la 
categoria, per tant, “encara no 
és moment de fer valoracions 
del rendiment”, puntualitza.
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TENNIS TAULA
Un grup de veïns de Can Cuiàs 

crea el primer club de la ciutat,

que entrena al Centre Cívic del barri

PÀG. 28 PÀG. 29

La UE Sant Joan es va adjudi-
car el derbi local al Grup Sisè de 
Tercera Catalana, en vèncer el 
Santa María per 3-2 en un matx 
amb molta tensió en què el con-
junt de Terra Nostra va acabar 
amb 7 homes per l’expulsió de 
quatre dels seus jugadors, a més 
del tècnic, José Luis Sánchez. 
El partit va ser força igualat, amb 
domini altern. El Santa María es 
va avançar en dues ocasions al 
marcador, però La Unió va re-
accionar i va neutralitzar el par-
tit amb un gol de Porcel perquè 
finalment Abdul marqués el gol 
de la victòria final.

Expulsions. El joc es va acabar 
amb un seguit d’expulsions de 
jugadors de Terra Nostra, la 
majoria per protestar decisions 
arbitrals. El seu tècnic va valorar 
el partit sense entrar a qüestionar 
les decisions dels col·legiats. “No 
vam saber mantenir el resul-
tat”, va manifestar Sánchez.
Per la seva banda, l’entrenador 
del Sant Joan, José Manuel Mar-
tín ‘Pinti’, també va coincidir 
amb el seu homòleg: “Els ner-“Els ner“Els ner
veis i la tensió van predomi-
nar però al final vam sumar 
tres punts importants”.
El partit va registrar una excel-
lent entrada, amb un municipal 
de Can Sant Joan ple de gom 
a gom.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. TERCERA CATERCERA CAERCERA CA ALATT NA

La Unió s’enduu el derbi contra un 
Santa Maria que acaba amb 7 homes
Els nervis i la tensió van predominar en un matx on els de Terra Nostra van avançar-se en dues ocasions

La igualtat va presidir un partit que va registrar amb una excel·lent entrada al municipal de Can Sant Joan i que no va decebre en intensitat ni emoció

FEMENÍ. 1A DIVISIÓ

L’EF suma ja 
tres victòries
consecutives
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El Sant Joan trenca la ratxa i els de Terra Nostra segueixen irregulars

Al darrer partit, La Unió no va po-
der continuar amb la bona línia de 
joc de les jornades anteriors que 
l’havien catapultat fins a la segona 
posició del seu grup de la Tercera 
Catalana i va acabar pagant la fal-
ta de ritme i de velocitat contra el 
Cerdanyola B (2-1).
En un partit apàtic, els de José 
Manuel Martín ‘Pinti’ no van sentir-
se còmodes al camp. El rival es 
va avançar primer amb dos gols; 
el primer de penal i el segon a la 

represa. A pocs minuts del final, 
La Unió només va poder retallar 
diferències i abocar-se sense èxit a 
forçar l’empat. Ara l’equip baixa de 
la segona a la quarta posició.

UD Santa María. Una absurda 
segona amonestació al capità 
Gerard Vendrell va acabar deixant 
en inferioritat els de Terra Nostra, 
que van perdre a casa contra el 
líder, el Can Rull, per 0 a 3. La 
primera part va ser igualada però, 

ja amb un home menys, els de 
Sabadell es van imposar. El juga-
dor Óscar Guerrero var reconéixer 
que “ens hem de centrar més en 
el joc, som un equip molt jove i 
inexpert, però, si fem les coses bé 
no passarem problemes”.
D’altra banda, en el terreny extra-
esportiu s’han produït les dimis-
sions del vicepresident, José An-
tonio Vila,  i la secretària, Susana 
Shama-Levi a la junta que presi-
deix Francisco Romero | LM

Lluís Maldonado | Redacció

L’Escola segueix sense conèixer la derrota
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HANDBOL
La Salle suma la primera victòria a 
pista del Saragossa, però segueix 
sense guanyar a acasa
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El homes de Jordi Rozas sumen quatre victòries i un empat en les primeres 5 jornades

Amb un rival enganyós situat a 
la part baixa i en una pista sem-
pre complicada com és la del 
Bosco Rocafort, l’FS Montcada 
va tornar a exhibir quines po-
den ser les seves armes de cara 
a aquesta temporada. El partit 
no es va decidir fins a 10 minuts 
perquè acabés el matx. Al des-
cans, només un solitari gol de 
Jordi Bonet avançava els mont-
cadencs. 
A la segona part, els nervis i la 
igualtat es van trencar en la rec-
ta final. Un segon gol de Grimal-
dos va obligar el rival a avançar 
línies i bolcar-se a la desesperada 

a l’atac. Això ho van aprofitar els 
homes de Jordi Rozas; Gerard 
Esteller va marcar el seu setè gol 
a la lliga, seguit del de Quique 
Martín i Mario, fins a completar 
el 0 a 6.

El millor equip dels darrers anys.
Un equip que barreja joventut i 
experiència, però del que el seu 
president, Pedro Litrán, creu que 
“no veurem el seu potencial 
fins a la meitat de la primera 
volta”. Reconeix, però, que “és el 
millor equip que ha tingut com 
a president en els darrers qua-
tre anys”.
A l’ofici de Gerard Esteller, Jor-

di Bonet, Grimaldos o Quique 
Martín, combinat amb gent de la 
casa com Mario se li suma una 
nodrida i jove representació que 
opta a reivindicar la seva vàlua.

Retorn de Jaro com a rival. Els pro-
pers compromisos servirar per 
avaluar la dinàmica de l’equip. 
Al proper partit, els montca-
dencs visiten la pista del Palau-
tordera. Però un dels grans at-
tractius serà d’aquí a quinze dies 
amb el retorn de l’extrenador 
del Montcada durant els darrers 
anys, Juan Antonio Jaro, aques-
ta vegada com a visitant dirigint 
el Valldetenes.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El Mausa goleja el Rocafort
i continua imbatut a la lliga

Lluís Maldonado  | Redacció

Hi havia ganes de guanyar el 
primer partit a casa. Els nervis i 
la pressió dels jugadors i del cos 
tècnic per oferir la millor cara a 
l’estadi havia pesat massa en els 
dos anteriors partits a la Ferre-
ria. L’equip, en canvi, venia de 
guanyar el seu primer matx de 
la lliga al camp del San Lorenzo 
(1-3). El xoc a l’estadi va servir 
per sumar els tres primers punts 
a casa gràcies a un gol de Nor-
bert a falta de 15 minuts per al 
final del partit.

Visió optimista. “Com cada tem-
porada hi ha ganes i il·lusió 
i, a més, veig que a poc a poc 
l’equip va a més”, comenta el 
president, Modesto ‘Tato’ San-
chís. “Potser no tenim molta 
experiència, però sí grans ju-
gadors”, opina el màxim diri-
gent del club.
El bagatge a la lliga, amb dues 
derrotes a casa, ha representat 
molta pressió: “La plantilla te-
nia ganes d’oferir el bon joc 
que practica fora de casa a 
l’estadi”, subratlla el president 
qui confia que l’equip s’alliberi 
de la pressió i desplegui la quali-
tat que atresora. Sanchís ha vol-
gut destacar que “enguany la 
competició serà més igualada 
que mai”.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Un gol de Norbert dóna els primers 
tres punts a casa contra el Júnior
El conjunt verd ha sumat dues victòries consecutives al camp del San Lorenzo i la primera a l’estadi  

Tot i els nervis i la tensió inicial, el Montcada va sumar la primera victòria d’aquesta temporada a l’estadi de la Ferreria
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Tots els partits del CD Mont-
cada del 15 i 16 d’octubre van 
començar amb un minut de si-
lenci. Un record cap a una de 
les persones més especials de 
la família verda. Antonio Ortega 
va morir a principi d’octubre als 
97 anys. Com a soci més antic 
del club va ser, a més a més, el 
president de la comissió gestora 
que l’any 1961 va salvar l’entitat 

i va mantenir l’equip a la Terce-
ra Divisió. Ho va fer per amistat 
amb qui aleshores era l’home 
fort del club, Paquito Lasús. Al 
llibre “Sang Verda”, que repas-
sa la història del CD Montcada, 
Ortega recordava que en aque-
lla època no ho va passar gens 
bé perquè no podia respondre 
econòmicament com ho havien 
fet els antecessors | LM
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Minut de silenci per la mort del soci número 1, expresident i exjugador

El talent i l’ experiència fan que el club tingui enguany un dels millor equips per lluitar per l’ascens

KORFBAL

Dos montcadencs  

amb Catalunya al 

Mundial de la Xina

Catalunya estarà present al 
Campionat Mundial de Korfbal 
que es disputarà a partir del 27 
d’octubre a Shaoxing (Xina). A 
l’equip seran els montcadencs 
Marc Castillo (CK Montcada) i 
Óscar Hernández (CK Vacaris-
ses), acompanyat del terrassenc  
José M. Álvarez (CK Montcada). 
L’objectiu de la selecció catalana 
és aconseguir el millor resultat 
de la història en un Mundial i 
poder arribar a semifinals.
Al campionat hi participen 16 
equips. Catalunya jugarà al grup 
D, on els equips més forts són la 
República Txeca, Gal·les i Xina.

Acord de filiació. Aprofitant la 
pretemporada, el Club Korfbal 
Montcada ha arribat a un acord 
perquè l’AEE IES Montserrat 
Miró sigui filial de la l’entitat. 
Ambdós clubs ja han disputat 
partits amistosos.

Lluís Maldonado | Redacció

Marc Castillo juga al CK Montcada
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L’encert ofensiu, tant des del joc 
interior com exterior i la neutra-xterior i la neutraxterior i la neutra
lització en defensa dels homes 
incisius del Casablanca de Sara-rara
gossa van permetre segellar la pri-r la prir la pri
mera victòria a casa del Valentine 
aquesta temporada (90-74).
“Sabíem que era important la 
defensa, però el que més valoro 
és guanyar a casa després del 
debut contra el Mollet”, explica el debut contra el Mollet”debut contra el Mollet”
tècnic, Mario Del Campo. Balan-rio Del Campo. Balanrio Del Campo. Balan
zó va sumar una excel·lent actua-r una excel·lent actuar una excel·lent actua
ció des del tir exterior mentre que 

Valle i Sotomayor van resoldre 
amb solvència sota els pals. En la 
jornada anterior l’equip va superar 
a domicili l’Olivares (65-69) 

L’objectiu: Ser a dalt. “Aquesta 
tercera victòria consecutiva ens 
situa en la part alta de la clas-
sificació, que és on ens corres-
pon estar”, diu Del Campo qui 
té molt clar que l’evolució del joc 
i de l’equip s’anirà veient partit a 
partit. El proper cap de setmana 
el Valentine visita la pista del 
Sant Nicolau.

L’equip venç el Saragossa (65-79) i supera el Casablanca 
aragonés al Miquel Poblet amb autoritat (90-74)

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine es refà  
amb dues victòries 
i per fi guanya a casa  
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L’equip va plantar cara a La Roca, però no va poder doblegar un dels favorits a l’ascens

Incessants i lluitadors fins al fi-
nal. Així es van mostrar els ho-
mes de Pablo Camarero en un 
partit especial que va coincidir 
amb la presentació oficial de tots 
els equips del club i que va regis-
trar una bona entrada al pavelló, 
i per intentar regalar a l’afició la 
primera victòria a casa. No va 
poder ser tot i però es va plantar 
cara a La roca, un dels equips 
que aspiren a l’ascens (25-29).
El tècnic, Pablo Camarero es 
mostrava a la fi del partit amb 
una sensació agredolça. “Per 
una banda, estic satisfet perquè 
hem complert les expectatives 

de joc i actitud, però sense la 
recompensa final”. Camarero, 
està en línies generals, content 
pel rendiment del l’equip, però 
matisa que “el calendari ha fet 
que ens enfrontem a equips 
a priori superiors a l’inici de 
temporada”. L’entrenador no-
més lamenta la derrota en el 
debut a casa contra El Vendrell, 
“un partit partit que s’hauria 
d’haver guanyat”.

Calendari difícil. Ara, La Salle 
afrontarà dos partits complicats: a 
casa contra el Sant Martí i a la pis-
ta del Palautordera, que s’ha refor-ta del Palautordera, que s’ha reforta del Palautordera, que s’ha refor
çat amb jugadors de lliga Asobal.

HANDBOL. PRIMERA NACIONAL

La Salle desplega un gran joc i 
suma el primer triomf a la lliga

Lluís Maldonado | Redacció

Després de l’ensopegada a casa contra el Mollet, el Valentine ha encadenat dos triomfs seguits

Si algú tenia alguns dubtes de 
com seria l’inici de competició de 
La Salle Iste, s’han esvaït de cop. 
El conjunt que dirigeix Esperan-
za Hoyos va abrumar el Molins 
de Rei al pavelló Miquel Poblet, 
al qual es va imposar per 19 gols 
de diferència (32-13). Bon partit 
de les montcadenques, que van 
imposar el seu joc ràpid i efectiu 
des del principi i no van donar 
cap opció a entrar al matx. La 
Salle Iste té molt clar que aspira 
a repetir el bon paper de la tem-
porada passada, com ha explicat 
l’entrenadora, Esperanza Hoyos: 
“El llistó està alt però mante-
nim el bloc que tan bon resul-
tat va donar l’any passat”.

La Salle Iste s’estrena amb un victòria còmoda (32-13)

Lluís Maldonado | Redacció

HANDBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

El femení aspira a repetir una gran temporada

EXCURSIONISME

El Cim encara
la cloenda del 
25è anivesari

El grup excursionista de Mont- Mont Mont
cada El Cim encara ja la recta fi-
nal del seu 25è aniversari. L’acte 
de cloenda serà un sopar previst 
per a l’11 de novembre al col·legi 
La Salle (21h). És imprescindible 
reservar prèviament. 

Audiovisual. Abans però, el 27 
d’octubre i en el decurs del pro-
grama dels tallers d’El Cim es 
podrà veure un audiovisual al 
cafè Colon de l’Abi de l’ascensió 
a l’Stok Kangri de 6.153 metres 
(Himalaia) que van realitzar al 
juliol del 2010 una expedició con-
junta de la Unió Excursionista de 
Sabadell i el Cim, que inclou 40 
minuts d’espectaculars paisatges 
i una ambientació indotibetana.

Lluís Maldonado | Redacció

Pau Maresma en un llençament
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L’enitat va néixer al juny però és ara quan comença a generar activitats

TENNIS TAULA T T

Can Cuiàs funda el primer 
club de pales de Montcada

Tot just fa quatre mesos 
que un grup de veïns de 
Can Cuiàs va decidir fun-
dar el primer club de ten-
nis taula de la ciutat. Una 
idea que va sorgir dels 
jugadors més apassionats 
dels tornejos d’aficionats 
que es van fer a principi de 
2011. I la resposta ha estat 
excel·lent. 

Són ja 35 socis, que van 
des dels 7 als 58 anys, i que 
entrenen al Centre Cívic 
del barri.
El club no participa en les 
competicions oficials, ja que 
necessita com a mínim un 
any de constitució per tenir 
fitxa federativa. Mentres-
tant, però, ja prepara per al 
novembre lligues internes a 
Montcada i vol promoure 

el tennis de taula a les esco-
les. El president, Francisco 
Gómiz, fa una crida perquè 
la gent conegui i practiqui 
aquest esport.

Manca d’espais. La peti-
ció que fa el club és poder 
entrenar en un espai més 
gran, ja que només disposa 
d’una de les sales del centre 
cívic un dia a la setmana. 

Lluís Maldonado  |  Redacció

BÀSQUET

De les quatre jornades de 
lliga disputades al grup 5 
dels campionats territo-
rials masculins, el Sènior 
A de l’Elvira-La Salle no-
més ha pogut jugar dos par-arar
tits i els dos han acabat sal-tits i els dos han acabat saltits i els dos han acabat sal
dant-se amb derrota. El dia 
15 d’octubre el calendari va 
obligar a descansar a l’equip, 
però en la primera jornada 
va perdre a casa contra el 
Sinera d’Arenys(57-67) i en 
la tercera va caure nova-la tercera va caure novala tercera va caure nova
ment derrotat a casa contra 
el Caldes (53-76).

Sènior B. En la darrera 
jornada es va aplaçar el 
derbi contra el Can Sant 
Joan. Els altres dos partits 
es van saldar amb una de-
rrota per la mínima con-
tra  Sant Joan de Mata (61-
60) i una abultada victòria 
contra el CIM(116--22).

Lluís Maldonado  | Redacció 

El Club de Tennis Taula Can Cuiàs té 35 socis que van des dels 7 als 58 anys i entrena a una de les sales del centre cívic

FUTBOL SALA.

El primer equip de la UE 
Can Cuiàs ha començat la 
lliga sumant una meritòria 
victòria contra el Ràcing 
de Pineda per 3 a 2 a casa a 
falta de quatre minuts per 
al final del partit.
Javier Segovia va avançar 
els homes de Matías Ruiz 
i Carlos Haro va marcar el 
2 a 0. Però un Pineda molt 
disciplinat en defensa i 
amb gran mobilitat en atac 

va igualar el partit. De nou, 
en una bona jugada Carlos 
Haro va marcarel gol de la 
victòria. El Pineda és un 
dels favorits a l’ascens.

Èxit d’equip. El tècnic de 
l’equip, Matías Ruiz ha 
destacat el gran paper del 
grup: “El gran compa-
nyerisme i ambient són 
fonamentals per mante-
nir la unió dintre i fora 
del camp”.

Debut amb victòria
contra el Pineda

Els jugadors celebren el gol de la victòria que desfeia l’empat a 2

Lluís Maldonado  | Can Cuiàs
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El sènior A 
encara no
ha guanyat 

TIR AMB ARC EN 3D.

El Can Piqué obté dues 
medalles de plata
al Campionat Espanya

BÀSQUET

El derbi que havien de ju-
gar el 15 d’octubre el CEB-
Monseny contra l’Elvira 
La Salle s’ha ajornat sense 
nova data a l’espera de la 
disponibilitat dels equips 
i el que dicti la Federació. 
En el matx previ correspo-
nent a la quarta jornada, 
l’equip A va caure a casa 
contra el Caldes per 53 a 
76. El conjunt que entrena 
Jordi Bondia encara no co-
neix la victòria i ocupa la 
part baixa de la taula pen-
dent del partit ajornat.

Equip B.L’equip B Mama-
Mandawa no va poder 
fer res a la pista del Sine-
ra d’Arenys d’on va sortir 
derrotat per 72 a 33. El 
conjunt de Can Sant Joan 
ocupa la part mitja de la 
taula amb 4 punts.

Lluís Maldonado  | Redacció 

Ratxa irregular 
dels dos 
sèniors del 
Can Sant Joan

Carlos Haro capgira el marcador amb dos gols (3-2)

Els arquers del Club de 
Can Piqué Xavi Fernán-
dez i Alicia Vargas es van 
proclamar sotscampions 
d’Espanya en la moda-
litat de tir amb arc recte 
al Campionat d’Espanya 
que es va disputar a Tru-
jillo (Cáceres) del 6 al 9 
d’octubre.  Manuel Fuentes, 
va ser onzè.

Competicions europees. 

El Club de Can Piqué 
ha anunciat la intenció 
d’afiliar-se a l’Assocació 
Internacional de Tir amb 
Arc (IFAA). Roca s’ha 
mostrat molt il·lusionat 
amb la notícia ja que així 
“tindrem perspectives 
de competir com a club 
a Europa”, ha subratllat 
el president que d’aquesta 

manera creu que augmen-
tarà la projecció interna-
cional del club.

Tirada nocturna. El primer 
cap de setmana de novem-
bre l’entitat repetirà la tira-bre l’entitat repetirà la tirabre l’entitat repetirà la tira
da nocturna perquè l’any 
passat va ser un èxit con-
gregant multitud de públic
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Lluís Maldonado  | Redacció 

Xavi Fernández i Alicia Vargas van pujar al podi
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Tirada nocturna de l’any passat
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El sots-21 del Valentine s’ha 
consolidat al lideratge del 
Grup Segon de Preferent 
després d’haver guanyat 
les cinc primeres jornades 
de lliga. Els montcadencs, 
dirigits per José Cabani-
llas, es van imposar al da-
rrer partit jugat a l’Igualada 
per 70-37 i, una setmana 
abans, van vèncer l’Horta 
a domicili per 59 a 63. 

Júniors. Els dos júniors del 
club acomulen una ratxa 
negativa amb només 1 vic-
tòria en 5 partits.  L’equip 
A va conseguir guanyar 
elseu primer partit a Ma-
taró (47-64) mentre que 
va perdre contra el Grup 
Barna (40-56). I el júnior 
B va caure contra el 3 
Vil·les (56-53) i contra el 
Calella (43-60). 

> Marc García, subcampió de Catalunya
El montcadenc Marc Garcia, d’ 11 anys, s’ha proclamat subcam-
pió de Catalunya en en la modalitat 70 de promovelocitat, adreçat 
a joves de 10 a 12 anys. Després d’un inici de temporada amb 
accidents i problemes mecànics, el jove pilot ha protagonitzat 
una remuntada espectacular fins a assolir el subcampionat  el 
15 d’octubre a Móra d’Ebre. Tot i aconseguir la ‘pole’ va acabar 
segon. De les 10 carreres de la competició, el de Can Sant Joan 
no va poder disputar 4 proves. Aquesta categoria és el bressol 
dels pilots campions. Garcia farà el salt al 125 cc als campionats 
del Mediterrani. Si García despunta en la seva escuderia d’Osona 
amb el mecenatge familiar, confia algun dia tenir la il·lusió de ser 
el campió mundial de la GP | LM 

El mini d’El Viver supera 
el CB Montcada amb facilitat

Un dels atractius de la dar-
rera jornada de l’Escola de 
Bàsquet Can Sant Joan era 
el derbi de entre l’amfitrió 
i el CB Montcada. No 
hi ha va haver color, els 
de l’escola El Viver van 
guanyar per 66 a 20 amb 
un gran partit a la pista co-
berta.
D’altra banda, l’equip jú-
nior va perdre contra La 
Salle Bonanova (76-36) i 
en la jornada anterior es 
va imposar al Valldemia 
(61-54).

Secció femenina. L’infantil 
va derrotar el Lliçà (36-25), 
mentre que el preinfnatil va 
perdre a Sant Celoni (13-
64) i en la jornada anterior 
va superar el Cardedeu 
(30-16).

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El CEB Can Sant Joan es va imposar en el derbi per un contundent 66 a 20

Els petits de CEB Can Sant Joan es van endur el derbi amb superioritat
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BÀSQUET. CB MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El sots-21 continua líder en 
solitari en guanyar l’Igualada
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L’Àgora de Montcada Aqua 
serà l’escenari el pròxim 28 
d’octubre de la cerimònia 
de reconeixement a l’es-
port montcadenc pels èxits 
aconseguits la temporada 
passada. 
Durant la gala es premiaran 
els equips i esportistes que 
han quedat campions o han 
ascendit en les seves respec-
tives modalitats i categories 
–un total de 14 entitats–, les 

escoles que han destacat 
pel nombre d’esportistes 
i pel joc net, els clubs que 
han celebrat el 25è i el 50è 
aniversari i un abonat de 
les instal·lacions esportives 
municipals. També es do-
naran a conèixer els premis 
a la dedicació al món de 
l’esport escolar i federat, a 
la trajectòria arbitral i a la 
tasca en l’esport per a disca-
pacitats. Els tres guardons 
més importants arribaran a 

la part final de la gala, quan 
es faran públics els premis 
a la millor entitat, esportis-
ta masculí i femení. El jurat 
decidirà els guardonats poc 
abans d’iniciar-se la ceri-
mònia entre una primera 
selecció de sis nominats 
que ja és pública. Les enti-
tats que opten a endur-se el 
premi són el CH La Salle, 
el Club Korfbal Montcada i 
la UD Santa María. Pel que 
fa als esportistes masculins, 

opten al guardó final el ci-
clista Pablo Egeda, l’atleta 
Joan Riera, els ballarins 
Rodrigo Luna i Carles Ci-
rera, el taekwondista Ber-
nardo Fidalgo i l’educador 
de gossos David Ferrer. 
Pel que fa a les fèmines, 
estan nominades la ciclista 
Anna Villar, les ballarines 
Eva Nieto i Pilar Ferrer i 
les taekwdondistes Vanesa 
León, Yolanda Fidalgo i 
Jénnifer Álvarez.

PREMIS ESPORTIUS 2011

Durant la gala, es premiaran els millors esportistes de la temporada passada 

Sílvia Alquézar | Redacció

La cerimònia, que inclourà moltes sorpreses, es farà a l’Àgora de Montcada Aqua, a les 19.30h

Un total de 26 entitats i esportistes 
seran premiats a la gala del dia 28  

Posada en escena àudiovisual

La gala de lliurament dels Pre-
mis Esportius 2011 serà, so-
bretot, una cerimònia àudiovi-
sual. Montcada Comunicació 
ha produït t una vintenta de vi-
deos per donar a conèixer les 
activitats que fan els diversos 
clubs premiats de la tempora-
da passada. A més, ha enre-
gistrat dos reportatges sobre 
la història de les entitats que 
compleixen anys –La Societat 
de Caçadors El Tordo i el Cen-
tre Excursionista de Montca-
da, el Cim– i un video sorpresa 
final on els esportistes locals 

presentaran la cara més hu-
mana amb un videoclip, que 
a més es podrà veure a partir 
del dia 28 a laveu.cat.

Pantalla gegant. Durant la ce-
rimònia, els videos es projecta-
ran sobre una pantalla gegant 
situada darrera de l’escenari, 
que s’ubicarà a les escales de 
l’Àgora de Montcada Aqua. La 
gala està concebuda com un 
espectacle televisiu, amb rea-
lització en directe perquè nin-
gú no es perdi detall del des-
envolupament de l’acte | LM 

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

Els equips de l’Elvira han debutat bé
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312a quinzena | Octubre 2011 Esports

L’EF té garantida la continuïtat 
amb un planter de 350 jugadors

Aquesta temporada, la se-
tena de la seva història,  
l’Escola de Futbol compta 
amb 25 equips i uns 350 ju-
gadors, un augment respec-
te a la temporada passada 
gràcies a la creació de dos 
equips més, un juvenil i un 
infantil. “És una satisfacció 
molt gran veure que cada 
vegada hi ha més infants 
que volen jugar a futbol”,
comenta Manel Trias, el 
president del club, qui ha 
agraït la tasca de tot l’equip 
tècnic, directiu i les famílies.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL

L’EF Montcada destaca per l’acord de col·laboració que es va signar durant l’estiu amb el CD Montcada

Els Patufets són les promeses més joves de l’entitat i agrupa infants de 3 a 5 anys sota una gran coordinació
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El club aspira a fer una gran temporada

L’excel·lent planter del FS 
Montcada i els prestigi de 
l’entitat aconseguit en els 
darrers anys són els argu-
ments més convincents del 
bon treball que està fent la 
directiva del club que pre-
sideix Pedro Litrán. El 9 
d’octubre el club va fer la 
presentació oficial de tots 
els equips, en presència de 
jugadors, tècnics, autoritats 
i directiva.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El club aplega aquesta campanya 12 equips amb més d’un centenar de jugadors

L’FS ha duplicat el nombre de jugadors. A la imatge, les autoritats i la directiva en l’acte de presentació de tots els equips
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El juvenil del CD Mont-
cada ha aconseguit la seva 
segona victòria en tres 
dies. Si el 12 va guanyar 
per 3 a 4 al camp de l’OAR 
Vic, el dia 15 d’octubre ho 
va fer a casa davant l’UE 
Olot per 2 a 1. 
Els homes de Rafa Castilla 
han començat la temporada 

a un gran nivell però tenen 
molt clar que els objectius 
són partit a partit. Un dels 
homes letals de la plantilla 
és Trias, que ja suma quatre 
gols en quatre partits i es 
perfila com a màxim goleja-
dor de l’equip.
Les darreres dues victòries 
són vitals per situar-se en la 
part alta de classificació.

L’equip emprèn el vol 
guanyant el Vic i l’Olot

FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

Lluís Maldonado | Redacció

L’equip de Rafa Castilla guanya dos partis consecutius de gran importància
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>> Clica i mira les fotogaleries de tots el equips de La Salle, l’EF i el FS Montcada a

Lluís Maldonado | Redacció

> La Salle dóna un salt qualitatiu i crea
tres nous equips infantils i un màster
“Hem fet un salt qualitatiu de club, 
ja no som un club petitó, ens po-
dem considerar un club mitjà, tirant 
a gran”, assumeix amb orgull el presi-
dent del CH La Salle, Josep Maresma. 
I és que l’entitat s’ha situat entre les 12 
millors de Catalunya i això requereix 
professionalitzar l’estructura a base 
d’esforç i voluntariat. La recompensa 

ha estat fer créixer l’escola d’handbol, 
crear dos nous infantils, un masculí i 
un altre femení i constituir un èquip de 
màsters veterans  que aplega ja a 18 
jugadors. Tots els conjunts del club es 
van presentar el 15 d’octubre.
Maresma té clar que “s’ha de seguir 
treballant per captar jugadors en un 
esport que no és majoritari” | LM
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BÀSQUET.

El Sots-21 és 
líder invicte 
a la lliga
Els dos equips de bàsquet 
del planter de l’AE Elvira-
La Salle han començat bé 
la competició. El sots-21 
masculí és el líder del Grup 
Tercer del Nivell B en 
guanyar els quatre primers 
partits. Els montcadencs 
van superar el Vilatorra-
da per 70 a 59 i el Prats de 
Lluçanès per 56 a 77.
Mentrestant, el júnior és el 
segon classificat del Grup 

Segon del Nivell C amb 
tres triomfs en quatre par-
tits. Als dos últims partits 
jugats, els locals van vèn-
cer l’equip de la Creu Alta 
de Sabadell per 49 a 58 i el 
Palau de Plegamans per un 
contundent 81 a 32 | SA
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El Sots-21 ha guanyat els 4 partits


