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FUTBOL 
L’EF Montcada ja és líder del seu 

grup de Primera Catalana després 

de guanyar cinc partits seguits
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consolidació de més modalitats esportives
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da al grup 1r de Segona Cata-
lana no es va fer esperar i el 25 
d’octubre, en partit correspo-
nent a la segona jornada, l’EF 
Montcada va visitar la pista de 
l’AE Can Cuiàs (0-5). L’equip 
de José Luis Carrasco va ser 
molt superior i es va emportar 
la victòria amb gols de Ricard 
Rodríguez (2), Alberto Fernán-
dez (2) i Sebastià Osuna. Car-
rasco, qui ha guanyat els dos 
primers partits de lliga, li ha 
tret importància al resultat del 
derbi “contra un rival en for-
mació” i ha destacat “el bon 
ambient entre els rivals”. Per 
la seva part, Matías Ruiz, que 
ha tornat aquesta temporada a  
la banqueta de l’AE Can Cuiàs,
ha admès la superioritat del 
l’equip visitant: “Ha estat una 
bona peça de toc per treballar 
amb un equip molt jove, sense 
experiència, però amb molta 
il·lusió i ganes d’aprendre” | JA

El sènior A perd 
el primer derbi 
contra l’EF 
Montcada (0-5)
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L’AE Can Cuiàs segueix con-
solidant-se any rere any i el 
18 d’octubre va organitzar a 
la pista municipal del barri, i 
amb un ambient molt festiu, 
l’acte de presentació de totes 
les seves seccions per a aques-
ta temporada 2015-2016. Una 
de les novetats d’enguany és la 
formació d’un grup d’animació 
per als partits que es disputin a 
Can Cuiàs. Després d’una pri-
mera exhibició de ball d’aquest 
nou grup, es va presentar la 
totalitat d’equips de futbol 
sala que s’han confeccionat
per aquest curs. “L’AE Can 
Cuiàs està en plena expan-
sió i veiem que la gent del 
barri és molt participati-
va. De fet, un de cada tres 
veïns de la zona està vinculat 
d’alguna manera a l’entitat”,
ha explicat el seu president, 
Jorge Fernández, qui ha recor-
dat l’esforç que s’està fent per 
“recuperar tot el planter de 
futbol sala que el club tenia 
fa uns anys”. 
Per a aquesta temporada, l’AE 
Can Cuiàs compta amb un 
total de set equips de futbol 
sala: dos sèniors masculins, 
un femení, un benjamí, un 
infantil, així com un aleví i un 
pre-benjamí escolar que s’han 
format gràcies a un acord de 
col·laboració establert amb 
l’escola del barri Ginesta. 

Més esports. El futbol sala, 
però, no és l’única aposta es-
portiva que realitza aquest club 
que es va fundar al 1993. En la 
presentació també van tenir la 
seva quota de protagonisme les 
seves altres seccions com el pa-
tinatge en línia, roller, que en les 

seves diverses modalitats invo-
lucra unes 200 persones, bona 
part de les quals van demostrar 
les seves habilitats sobre els pa-
tins. També es van afegir a la 
presentació les seccions d’ex-
cursionisme, que reuneix una 
cinquantena de persones, i un 

grup de petanca integrat per 18 
persones federades. 
L’acte va cloure amb un llança-
ment de pilotes entre el públic 
que estava present a les grades 
de la pista municipal i les habi-
tuals fotografi es de família per 
al record.

Jesús Abad | QRS QTUVW
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L’equip sènior B de futbol sala va debutar el 25 d’octube a Tercera Catalana amb una derrota d`S RefU\S] R Y\W Z^R[\W [\ YR gUW]R [\Y fR^^U
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L’EF Montcada, de groc, va ser molt superior

FUTBOL SALA
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

ij CD Montcada va empatar el seu últim partit a Segona Catalana 
contra el Carmelo (0-0) mentre que el sènior B sí va sumar el seu 
primer triomf a Tercera al camp de La Planada (3-4). D’altra ban-
da, el club verd organitza una festa de la castanyada a l’estadi de 
la Ferreria el dies 30, de 18 a 21h, i 31, durant tot el dia. També 
ha convocat un concurs de panellets cassolans.

El CH La Salle, que havia guanyat els tres primers partits, ha 
encadenat dues derrotes al grup D de Primera Estatal contra el 
Sant Martí Adrianenc (26-23) i l’UE Sarrià (21-26). 

A les dues últimes jornades a Segona B, el Broncesval ha em-
patat a la pista de l’Esplugues (5-5) i ha perdut a casa contra 
el Manresa (1-4). El sènior B del club ha debutat amb bon peu 
al grup 1r de Tercera Catalana amb dues victòries contra l’AE 
Montornès B (7-3) i l’AE Sant Andreu B (1-4).
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La Unión es consolida a la part alta

Tot i haver començat la lliga 
amb una derrota al camp de la 
Unifi cación Llefi à (1-0), la Unió 
Esportiva Sant Joan-Atlètic està 
confi rmant les bones sensacions 
que va mostrar la temporada 
passada. L’equip de José Manuel
Martín ‘Pinti’ ha guanyat els seus 
dos últims partits per 3 a 1 con-
tra l’UD Cirera i el CE Canyelles. 
Després de 8 jornades, els de 
Can Sant Joan són cinquens al 
grup 2n de 2a Catalana amb 16 
punts i un balanç de cinc victòri-
es, un empat i dues derrotes | RJ � M� MJ
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l’atur. El futbol sala li ha permès jugar en totes les categories en equips 
com el CFS Montsant, el Marfi l de Santa Coloma, el Sicoris de Lleida, el 
Casanova Foto Canon, l’Hospitalet Bellsport i l’FS Montcada, on afronta 
la seva quarta temporada. Un inici de curs marcat per la satisfacció de 
jugar la semifi nal de la Copa Catalunya contra el Barça, però amb la 
preocupació d’haver sumat només cinc punts en set jornades en una 
“categoria molt dura que ens exigeix molt a nivell competitiu” | JA
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Més informació a 
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parable en l’inici de temporada 
i es manté invicta al grup 1r de 
Primera Catalana després de 
la disputa de sis jornades. Des 
del primer empat al camp del 
Mercantil, les ‘reds’, com les ju-
gadores volen ser conegudes, 
han aconseguit cinc victòries 
consecutives, les últimes contra 
l’EF Tàrrega (2-6) i el CE Sea-
gull (3-0). La primera derrota del 
CE Sabadell B al camp del Soses 
Femení li ha permès pujar fi ns a 
la primera posició amb 16 punts, 
un més que les seves rivals direc-
tes amb les que s’enfrontaran el 
14 de novembre.
Malgrat els bons resultats, el tècnic 
Yanick Llaugé demana tranquil-
litat a l’afi ció. “Hem de seguir 
amb aquest ritme, però no ens 

hem de fi xar tant en la classifi -
cació ja que aquesta categoria 
enganya molt i pot haver-hi 
sorpreses”, diu el tècnic, qui tam-
bé reconeix que “sempre agra-
da estar  a dalt de la taula”. 
Jennifer Morgan, jugadora nord-

eamericana de l’equip vermell, 
defi neix la plantilla d’aquesta 
temporada com “un equip 
concentrat i amb esperit gua-
nyardor ” i no amaga l’objectiu 
“d’intentar lluitar per acabar 
pujant a Preferent”.

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

¼½¾¿ÀÁÂ Ã¾Ä¾ÅÆÇ ¾ÄÈ ÅÉÊÈ Æ¾ÈÀÄËÇËÈÌ ÃÉÊÈÃÁ¾ÊË ¿À¾ ÊÉ ÂÉË ÅÇÁÍÇÆ ÄÇ ÎÀÏÆÐÁÇ
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L’EF Montcada segueix sense 
perdre i se situa líder del seu grup 

Ó\W ÔTZR[`^\W [\ YÕÖ× Ø`S]ÑR[R ÙRS eR^ÑRt un total de 21 gols en les sis primeres jornades
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Raúl Ortega ha tornat a Montcada on havia jugat 15 anys

‘Gràcies al bàsquet, em 
vaig pagar els estudis’

Raúl Ortega, de 33 anys, és arqui-
tecte tècnic i aparellador de pro-
fessió. En l’àmbit esportiu, havia 
jugat durant 15 anys en diferents 
categories a Montcada on ha tor-
nat aquesta temporada amb la il-
lusió de recordar al sènior blau de 
l’UB MIR els bons moments vis-
cuts amb el Valentine, equip amb 
qui va arribar a jugar a categoria 
EBA. Ara, però, la seva tornada a 
té un aire de comiat.

Què et suposa tornar a jugar a 
Montcada?
M’ha fet molta il·lusió i em porta 
molts records. Des de fora, sembla-
va que el bàsquet havia desapare-
gut a Montcada, però veig que no 
és així. De fet, entre els meus com-
panys, hi ha joves que els havia vist 
jugar quan estava en EBA amb el 
Valentine, equip que va ser tot un 
referent del bàsquet i que l’afi ció 
seguia amb entusiasme.
Quin és el teu objectiu ara?
L’UB MIR em va brindar la pos-
sibilitat de retirar-me en aquestes 
pistes com a jugador. Quan m’ho 
van plantejar, vaig acceptar encan-
tat per la gent que coneixia. Una 
vegada aquí, he rebut una bona 
acollida per part del club i de l’en-
trenador.
Què suposa per a tu el bàsquet?
Vaig començar a l’escola, amb els 

meus germans, en un ambient 
molt familiar. Gràcies al bàsquet, 
i això ho sap molt poca gent, em 
vaig pagar els estudis. Aquest es-
port m’ha permès fer allò que més 
m’agrada i vaig passar per totes les 
etapes fi ns arribar a l’EBA. He ju-
gat tant a Montcada com a Cerda-
nyola i vaig tenir l’oportunitat de 
coincidir a la pista amb exjugadors 
d’ACB.
Com veus l’equip en aquest co-
mençament de temporada?
Veig una plantilla que, ara mateix, 
està descompensada i que necessi-
ta que ens anem adaptant. Malgrat 
les quatre primeres derrotes, els re-
sultats arribaran amb treball | JA
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FIL DIRECTE AMB... RAÚL ORTEGA (UB MIR)
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Terra Nostra Xtrem Trail, una cursa de mun-
tanya de 10 quilòmetres que sortirà, a les 
10h, del carrer Canigó. Les inscripcions, amb 
200 participants, estan tancades.

Llum Capilla, de l’UltraJam, va ser tercera a 
la prova de 10 quilòmetres de la II Cursa per 
l’Esperança que es va disputar el 18 d’octubre 
al Parc del Fòrum de Barcelona.

Més informació a 
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Joaquim Martín, Quim Martín -ambdós a la fotografi a- i Joel Iglesias, 
del CE Ripollet, van aconseguir la victòria a la Segona Categoria al 
Campionat de Catalunya de partides ràpides que es va disputar el 18 
d’octubre a Santa Pau. El també montcadenc Jesús Carrasco va guan-
yar a la Categoria Preferent amb el CE Barberà. D’altra banda, Daniel 
García Ramos es va proclamar campió de Catalunya a la categoria 
sots-16 amb el Club Peona i Peó al Campionat Escolar per equips que 
es va disputar entre el 9 i el 12 d’octubre a Lloret de Mar | RJ
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Franco (Shi-Kan) 
aconsegueix una 
tercera posició al 
Campionat de 
Catalunya 

La cadet Paula Franco, del club Shi-Kan Montcada, va assolir la ter-
cera posició a la categoria de fi ns a 54 kilograms al Campionat de 
Catalunya de karate per a cadets, júniors i sots-21 que es va disputar 
el 17 d’octubre al pavelló Miquel Poblet. La representació local tam-
bé va estar formada pels sots-21 (-75 kg) Enric Puig, que va arribar 
als quarts de fi nal, i Francesc Carvajal, que es va haver de retirar per 
una lesió. Durant el campionat, es va instal·lar un total de set tatamis 
a més d’una zona d’escalfament i un podi per a l’entrega de trofeus. 
La distribució dels participants que procedien de diferents punts de 
la geografi a catalana es va organitzar depenent del pes, que oscil·la 
entre els de menys de 47 kg i els de més de 85 kg | JA

.....Minut i resultat....................................
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Les restriccions de la FIFA 
afecten l’UD Santa María
Al club de Terra Nostra li han restat la victòria que 
va aconseguir a la primera jornada del grup 8è de 
Quarta Catalana que es va disputar el 19 de setembre 
contra el Lourdes (2-0). El club molletenc va presen-
tar recurs per alineació indeguda de tres estrangers 
(Mamadou Idrissa, Kevin Raúl Macías i Jackson Da-
río Chila), que, tot i haver tramitat correctament les 
seves fi txes, van jugar sense que encara estiguessin 
activades, seguint el nou protocol de revisió que ara 
exigeix la FIFA. L’UD Santa María, que és tercera amb 
12 punts, ha presentat dos recursos d’apel·lació | RJ

La 36a edició d’aquesta sortida a 
peu de la Unió Excursionista Sa-
badell, i que enguany ha comptat 
amb la col·laboració d’El Cim, va 
transcórrer el 18 d’octubre pel 
Parc de la Serralada de Marina 
amb la participació de 800 per-
sones, que tenien la possibilitat 
de fer dos recorreguts: un de 15 
quilòmetres i un més llarg de 23, 
que van sorprendre per les vistes 
sobre els vallesos i el front marí-
tim barceloní | JA ÖYW gR^]UÑUgRS]W [\ YR _`S[R Vallesana van poder visitar llocs tan emblemàtics com el jaciment ibèric de Les Maleses

Bon paper de Dalmau i 
Romero a la muntanya

Els atletes han participat a la II Copa 
de Catalunya de Curses de Resis-
tència per Muntanya, formada per 
quatre proves que es van disputar 
entre abril i octubre. Enric Dalmau, 
de l’UltraJam, ha quedat segon a 
la categoria màster, tot i no haver 
participat a la darrera cursa dispu-
tada al Montsant. Ernesto Romero 
(Nutrisport-Maes) ha acabat sisè a 
la sènior masculina | JA 
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Enric Dalmau va realitzar quatre proves puntuables
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Prop de 800 persones, 
a la Ronda Vallesana

EXCURSIONISME
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Premi per a Marina 
Castro i Paco Ávila
La Federació Espanyola de Nata-
ció li va atorgar, el 16 d’octubre a 
Madrid, la medalla del mèrit es-
portiu a la nedadora Marina Castro 
(CN Sabadell) pel seu paper als 
Jocs Europeus de Bakú. El també 
montcadenc Paco Ávila, periodista 
i cap d’Esports de l’Agència EFE a 
Catalunya, va obtenir una distinció 
per la seva cobertura del Mundial 
Absolut de Kazan (Rússia) | RJ  
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Marina Castro i Paco Ávila, amb les seves distincions
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El Grupouno CTC UB MIR 
suma dues victòries
El primer equip del club blau, que juga al 
grup 6è de la Territorial de Barcelona, està 
demostrant el seu gran potencial. Malgrat 
haver perdut dos dels quatre partits que 
ha disputat, l’equip que dirigeix Marta Ba-
laguer ha aconseguit dues victòries amb 
un gran avantatge contra l’UE Sant Andreu 
B (104-39) i el B. Ateneu Montserrat B 
(82-68). “Serà una lliga molt física i con-

tra equips amb molta experiència. Tot i 

així hem après dels errors comesos durat 

aquestes quatre primeres jornades”, diu 
Balaguer | JA El Grupouno CTC UB MIR, durant el seu últim partit com a local
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i els infantils Ian Patón i Lu-
cas Fernández, del club Lee 
Young, van guanyar la medalla
d’or al Campionat de Catalunya 
de poomsae que es va dispu-
tar el 18 d’octubre a Barcelona. 
L’entitat, que va participar amb 
22 taekwondistes, també va ob-
tenir tres medalles de bronze 
guanyades per la sènior María 
del Pilar Munné, l’infantil Angie 
Sun i l’aleví Andrés López.
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Campionat de Catalunya de tècnica
La júnior Miriam Caravaca i els infantils Ian Patón i Lucas Fernández van guanyar l’or

Rafa Jiménez | _\[RÑÑUÒ

Tots els membres del Lee Young que van participar al Campionat de Catalunya del 18 d’octubre
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duts. Aquest és el balanç de les 
quatre primeres jornades per al 
conjunt júnior blau de l’UB MIR, 
que va encadenar dues victòries 
seguides contra el CB Vic (42-
64) i el Mas de Sant Llei-CBVV 
(72-53). El tècnic de l’equip, Toni 
Aguilar, ha fet una valoració po-
sitiva de l’inici de la lliga: “Són 
un grup de nois amb ganes 
d’aprendre i de millorar”. El 
júnior blau aspira a mantenir-se 
a la part alta de la classifi cació 
i, de moment, és quart. Aguilar 
assenyala les ganes de guanyar 
que demostren els seus jugadors 
a cada partit, però adverteix 

que amb això no n’hi ha prou: 
“Hem de treballar molt per 
sumar més victòries” | JA  
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El cadet A de l’FS Montcada treballa 
per aconseguir la primera victòria
El conjunt que entrena Carlos Riquelme, jugador del primer equip, tanca la classifi cació
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Debut de l’escola 
infantil del TT La Unió

Va debutar el 17 d’octubre en una 
convocatòria del circuit de pro-
meses de la Federació Catalana 
a les categories infantil, benjamí i 
pre-benjamí. El club montcadenc 
va ser un dels més representats 
amb un total de 8 jugadors. José 
Pereira va ser el més destacat, 
arribant fi ns al vuitens de fi nal | RJ 
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Després d’un any de transició, 
l’AEE Montserrat Miró júnior ha 
aconseguit les dues primeres vic-
tòries a Tercera Divisió contra el 
PCK B (29-18) i el KC Barcelona 
C (15-13). El tècnic, Pedro López, 
assegura que l’equip ha comen-
çat bé,  “guanyant contra rivals 
que l’any passat ens superaven 
amb comoditat”. El júnior des-
taca, segons el seu entrenador, 
per un joc més fl uït i dinàmic. 
“Portem una molt bona línia 
i seguim treballant per poder 
mantenir-la” | JA

L’equip ha guanyat dos dels seus tres primers partits

KORFBAL
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comença a recollir fruits
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L’equip infantil masculí del CH 
La Salle ha sumat dues victòries 
en quatre jornades –contra l’H. 
Terrassa B (7-21) i el Sabadell 
Handbol (24-17)– al grup D 
de la Segona Catalana. L’equip 
tècnic format per Pau Sánchez i 
Queralt Pérez treballen per es-
tablir una base cara a properes 
temporades. “Estem motivats 
amb aquest projecte i treba-
llem per formar-los per aca-
bar la temporada amb bones 
sensacions i poder competir 
l’any vinent”, diu Sánchez | JA

Els tècnics treballen en un projecte a llarg termini

HANDBOL

89 HI JA MA99? B<NA<=B9

es prepara per crèixer

OeRtge del partit contra el Sabadell Handbol

El cadet A de l’FS Montcada 
encara no ha pogut aconseguir 
cap victòria al grup 6à de Pri-
mera Divisió després de dues 
jornades. El conjunt de Carlos 
Riquelme, un dels coordinadors 
del club i jugador del primer 
equip, ha perdut contra l’Acció 
Sant Martí A (1-6) i l’AEFS Ar-
rels (8-0). Tot i aquest balanç 
negatiu, Riquelme és optimis-
ta: “És un equip en procés de 
formació. Des de la pretem-
porada fi ns ara, es veu una 
millora” | JA
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L’equip de Toni Aguilar és, de moment, quart al seu grup

El júnior blau de L’UB MIR 
comença amb bon peu 


