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La Unió Esportiva Santa Maria vol 
passar pàgina com més aviat millor 
de la crisi social que ha patit en els 
darrers dies i que va esclatar el 12 
de febrer amb la dimissió en bloc 
de la junta per discrepàncies entre 
els directius sobre la continuïtat 
del tècnic Salva Serrano. Dimarts 
següent i en assemblea extraor-
dinària, els socis van triar la nova 
junta que continua encapçalant el 
president Francisco Romero, però 
que presenta moltíssimes cares 
noves. Les dues absències més 
importants són l’exvicepresident 
Manuel Velasco i Ricardo Moya, 
qui va ser president de l’entitat en 
els darrers anys fins a l’arribada de 
Romero, al 2008. 

“La prioritat passa per recupe-
rar la tranquil·litat i treballar 
amb il·lusió”, ha explicat Rome-
ro, qui s’ha mostrat convençut 
que amb l’elecció d’un nou equip 
de treball es recuperarà l’estabilitat 
al club. Respecte al que ha succeït, 
el president ha dit que s’ha sentit 
decebut i enganyat “perquè no 
podia tolerar que alguns exdi-
rectius i jugadors prenguessin 

les decisions al club”. La crisi 
s’ha saldat amb un nou canvi a la 
banqueta. La direcció del l’equip 
recau en Antonio Conejero, que 
fins ara feia funcions de segon en-
trenador. Conejero és el tercer tèc-
nic de l’equip, després de Miguel 
Argüelles i Salva Serrano, que en 
aquesta nova etapa és el secretari 
tècnic. El nou entrenador té la mis-
sió d’aconseguir la permanència a 
Segona. “Agraeixo la confiança 
en mi”, diu el tècnic.

Lluís Maldonado | Redacció
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TRIOMFS DEL CD MONTCADA
El club verd està fent una segona 
volta tan bona com el Vilafranca, 
el líder de Primera Catalana

AL MUNDIAL DE MAL OTO O 2
Monlau Competició, amb seu a la 

Ferreria, participarà al Campionat 

del Món de Motociclisme
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El Santa Maria tanca la crisi amb la 
renovació de la junta i un nou tècnic
Francisco Romero segueix sent president, mentre que Antonio Conejero es converteix en el tercer míster de l’any

La Unió segueix 
a prop de la 
zona perillosa

El Sant Joan va empatar a cinc 
gols a casa contra el Santvicen-
tí, un rival que, com els mont-
cadencs, lluita per allunyar-se 
del descens al Grup Segon de 
Primera Territorial. De fet, la 
Unió ocupa l’onzè lloc amb 24 
punts, a tan sols 4 de les posi-
cions que baixen de categoria. 
El darrer matx jugat va ser vi-
brant amb constants jugades 
d’atac. La Unió va agafar un 
avantatge de 2-1 amb el que es 
va arribar al descans. A la re-
presa, els locals van mantenir  
l’efectivitat davant la porteria i 
al minut 70 ja guanyaven per 
5-2. Però, el partit va fer un gir 
al minut 80, arran de l’expulsió 
de Cristian Artés en veure la 
segona targeta groga. El Santvi-
centí va aprofitar la superioritat 
numèrica per reduir diferències 
i, als últims instants, va acon-
seguir igualar el marcador amb 
un gol de falta. “Hem jugat bé, 
però al final hem fallat”, ha 
dit el tècnic, Marcos Hermoso.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL
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El jugador del Santa Maria Eduard Pascal en una jugada contra un rival a l’estadi de la Ferreria 

FUTBOL. 1A TERRITORIAL

El tècnic Antonio Conejero –a la 
foto– no va poder gaudir en el 
seu debut de la victòria del seu 
equip perquè el matx contra La 
Planada de Sabadell es va sus-
pendre a la mitja part per una 
suposada agressió dels juga-
dors rivals al porter montcadenc 
Jesús. L’àrbitre va decidir xiular 
el final del partit quan el resultat 
era de 0-1, amb un gol d’Eric al 

minut 30. El 
resultat podria 
haver estat 
més ampli en 
favor del San-
ta Maria, però 
Fran va fallar 
un penal poc abans d’acabar 
el primer temps. “Estic content 
perquè l’equip va exhibir una 
bona imatge”, diu el tècnic | SA

El debut d’Antonio Conejero, a mitges 

El nou entrenador té 
la missió d’aconseguir 
la permanència del 
Santa Maria a la 
Segona Territorial  

El Sant Joan està a 4 punts del descens
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El CD Montcada s’ha retro-
bat a les dues últimes jornades 
amb la victòria –després de dos 
empats consecutius– i segueix 
imparable en el seu objectiu 
d’allunyar-se de la zona de 
descens de Primera Catalana. 
El conjunt que dirigeix Jaume 
Creixell va superar el Sants a 
domicili per 1-2 en un partit in-
tens que es va resoldre a falta 
de dos minuts amb una contra 
que va culminar Iván Peralta en 
aprofitar una passada de Xavi 
Garcia. El matx ja va començar 
bé per als montcadencs, que es 
van avançar en el marcador 
amb un gol de penal transfor-
mat per Carrión al minut 30, 
una jugada en què el rival es va 
quedar amb un home menys. 

Domini local. A la represa, el 
Sants va reforçar el migcamp i, 
tot i estar en inferioritat numèri-
ca, va igualar el marcador en 
aprofitar un refús del Montca-
da al minut 64. Els barcelonins 
van continuar apretant però, 
com reconeix el tècnic mont-
cadenc, “vam tenir més sort i 
ens vam endur la victòria”.
Una setmana abans, el CD 
Montcada va superar el Vilas-
sar per 3-1 a l’estadi de la Fe-
rreria en un matx en què va 
haver de capgirar el resultat a 
la segona part després que el 

rival s’avancés al minut 40. La 
primera part no va ser bona 
per als locals, que no van crear 
ocasions de gol i l’home més 
destacat va ser el porter Jona-
than. Dues grans aturades, la 
primera al minut 5 i una altra 
al 29, van evitar que el Vilassar 
pogués ampliar la diferència.
El segon temps va ser radical-
ment diferent. Jaume Creixell 
va donar ordres d’obrir el par-
tit i buscar més verticalitat en el 
joc. Al minut 51, una jugada de 
Carrión va permetre a Iván Se-

rrano aconseguir l’empat. Amb 
un domini del migcamp, Israel 
Serrano va aconseguir al 61 
el 2-1. Ja al minut 90, de nou 
Iván va fer el 3-1. Amb aquests 
triomfs, el CD Montcada ja 
suma 7 jornades consecutives 
sense perdre i, amb 31 punts, 
s’ha col·locat al tretzè lloc. Els 
verds han aconseguit 11 dels 15 
punts possibles disputats fins 
ara a la segona volta, el mateix 
bagatge que el Vilafranca i la 
Gramanet, primer i segon clas-
sificat respectivament. 

El CD Montcada segueix el camí 
ascendent amb dos nous triomfs
Els verds han aconseguit 11 dels 15 punts que s’han disputat fins ara a la segona volta

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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El CD Montcada porta 7 jornades consecutives sense perdre

El Mausa ha perdut una oportu-
nitat per deixar enrera un dels ri-
vals que lluita, com ell, per un del 
llocs d’ascens de Primera B. El 
conjunt de Juan Antonio Jaro va 
empatar a sis gol contra el Rapid 
Santa Coloma en una mala sego-
na part de l’equip montcadenc. El 
Mausa va fer una excel·lent pri-
mera part, després de remuntar 
el 0-1 inicial amb un gol de Mi-
guel. El primer temps va acabar 
amb el resultat de 6-3, amb dos 
tants de Ginés, un altre de Bola, 

un cinquè de Raúl i el sisè de 
Javi Vázquez. Però a la represa, 
el conjunt local va desaparèixer 
de la pista, en especial a partir 
dels últims quinze minuts, quan 
el Rapid va jugar amb la tàctica 
del porter-jugador. “Hem estat 
espesos i el rival molt encertat, 
estic molt enfadat”, va dir Jaro. 
El tècnic ha criticat la plantilla 
perquè considera que no va saber 
reaccionar. Després d’aquest re-
sultat, ambdós equips segueixen 
empatats amb 26 punts a la zona 
alta de la classificació.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA B
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El jugador del Mausa Miguelito fent un xut a porta en el matx contra el Rapid Santa Coloma

El Mausa deixa escapar 
la victòria amb el Rapid 
Els locals van empatar a 6, tot i guanyar per 6-3 al descans

L’EF Montcada 
agafa aire per a 
la recta final

FUTBOL

L’equip femení de l’EF Montca-
da no ha jugat en les dues darre-
res setmanes perquè ha tingut 
jornada de descans. El conjunt 
ha aprofitat aquest parèntesi a 
la competició per agafar aire de 
cara a la recta final de la tem-
porada, amb l’objectiu de la 
permanència a Primera Divisió. 
En l’actualitat, el Montcada és 
cuer amb 4 punts, a dos del Vic 
i a tres de La Canya, penúltim 
i antepenúltim respectivament. 
L’equip local veu més a prop 
la possible salvació, ja que la 
Federació farà la temporada 
vinent una reestructuració i 
només baixaran els dos últims 
classificats. “Estem a només 
una victòria de sortir de la 
zona de descens”, ha indicat 
l’entrenador, Gerard Taulé | SA



351a quinzena | Març 2010 Esports

El Valentine continua a 
dalt amb opcions d’ascens 
Els locals esperen superar el Vic a casa per situar-se segons

El Valentine continua implicat 
en la lluita per les places d’ascens 
al Grup Tercer de Primera Ca-
talana, tot i haver tingut una en-
sopegada al darrer partit jugat a 
casa on va perdre contra pronòs-
tic amb el Cabrera per 68 a 78. 
El Montcada no va saber tallar 
el llançament exterior i la gran 
eficàcia del rival sota la cistella. 
Els montcadencs van notar falta 
de ritme, ja que durant la setma-
na no van poder entrenar ni Ai-
tor Murúa ni Aarón per lesió, ni 
el capità, Raúl Ortega. “Això no 
és excusa per perdre”, va dir 
l’entrenador, Joan Cortés, qui 
opina que cal aprendre de les de-
rrotes per seguir millorant. “No 
ens hem de confiar perquè no 
hi ha rival petit”, ha indicat el 
tècnic montcadenc.

Victòria fàcil. A la jornada se-
güent, els montcadencs van te-
nir un partit plàcid amb el Vilas-
sar de Mar, el rival més fluix del 
grup, que ocupa l’última posició 
amb només una victòria en 20 
partits. Els locals van guanyar 
per 49 a 94 en un matx sense 
cap història, ja que el Valentine 
ja guanyava per 19 a 49 al des-
cans. Els montcadencs van sor- sor sor
tir a la pista molt concentrats des 
del primer minut de joc després 
de l’experiència de la jornada an-
terior a casa contra el Cabrera.
Després d’aquesta victòria còmo-

de, els homes de Joan Cortés ja 
pensen en el pròxim rival, el 
Vic, el segon classificat amb 14 
victòries, que visitarà el pave-
lló Miquel Poblet el dia 28. “Si
guanyem, ens podem posar 
en el segon lloc de la classifi-
cació”, ha remarcat el jugador 
Aitor Murúa. El Montcada es 
troba a la tercera posició amb 
13 triomfs i 7 derrotes, empa-
tat amb el Premià. “Si juguem 
així, ho podem aconseguir”,
ha manifestat Cortés.

Lluís Maldonado  | Redacció

BÀSQUET

La Salle obté un triomf d’or contra 
el Banyoles per eludir el descens

La Salle masculí ha aconseguit 
a la darrera jornada a casa una 
victòria molt important per 
mantenir-se a la Lliga Catala-
na, després de superar el Ban-
yoles, el cinquè classificat, per 
27-25. L’equip montcadenc va 
millorar molt en defensa, sent 
el porter Aleix un dels puntals 
amb intervencions decisives 
en els moments claus. En atac, 
La Salle va ser molt efectiva. 
Per a l’entrenador, Dídac de la 
Torre, “està començant a ser 
efectiu el dia d’entrenament 
extra que està seguint l’equip 
des de fa unes setmanes per 
intentar aconseguir l’objectiu 
de la permanència”.
El preludi del bon joc montca-
denc va ser el partit contra el 
Vendrell, el líder, a domicili. La 
Salle va perdre amb dignitat i 

fent un partidàs. Fins i tot al 
descans, els montcadencs guan-
yaven per 11 a 13 gràcies a l’alt 
ritme i a la gran defensa. Però, 
al segon període, el Vendrell 
va trepitjar l’accelerador, impo-
sant el seu joc. La Salle ho va 
intentar tot, però es va trobar 

amb el porter rival, el millor 
jugador del matx. “Si juguem 
sempre com en aquestes dues 
jornades, no hem de tenir 
problemes per mantenir la 
categoria”, ha dit l’entrenador 
local. La Salle és al novè lloc 
amb 18 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt que dirigeix Dídac de la Torre és desè de la Lliga Catalana amb 18 punts 

HANDBOL

El lateral dret Josep Maria Valls fa una passada en un matx disputat al pavelló Miquel Poblet
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Marc Jané lluita davant un rival del Cabrera
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> La Salle Iste femení 
recupera la segona posició

La Salle Iste ha recuperat la segona posició al Grup  
Primer de Primera Catalana, després d’haver en-
cadenat dues victòries consecutives. Les locals, 
amb 18 punts, van superar el Sant Esteve de Pa-
lautordera per 27 a 14 i el Santpedor a domicili per 
16 a 26. La plantilla està contenta amb els darrers 
resultats perquè “ara tornem a dependre de no-

saltres mateixes per estar a la fase d’ascens”, ha 
indicat la jugadora Marta Casajuana  | SA
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La prova passarà per 
Montcada l’11 de març
Els cotxes arribaran a la carretera de la Vallençana a les 23.25h

RALLY COSTA BRAVA CLÀSSIC

> Nova derrota de la Unió Escacs Montcada
L’equip de Divisió d’Honor de la UE Montcada ha encaixat una nova 
derrota al Campionat de Catalunya per equips, en perdre a la cinquena 
ronda contra el Terrassa per 6’5 a 3’5. Una setmana abans, els mont-
cadencs van fer taules contra el Cerdanyola. El conjunt local es troba a 
la novena posició, a les portes del descens de categoria. En el pròxim 
enfrontament, el Montcada rebrà la visita del Figueres –el dia 27, al 
pavelló Miquel Poblet a les 16.30h. “És un matx a vida o mort perquè 
ens juguem la permanència”, ha dit el president, Jaume Izquierdo, qui 
espera solucionar properament els problemes econòmics de l’entitat. 
D’altra banda, a la cinquena ronda del torneig, l’equip B de Preferent 
va guanyar el Cerdanyola per 6-4, el C va superar el Caldes B per 0’5 a 
3’5 i el D es va imposar al Calde C per 1-3 | SA

Un equip amb seu a la Ferreria 
participarà al Mundial de Moto 2

Montcada i Reixac serà present 
en el pròxim Mundial de Moto-
ciclisme de Moto2 (l’antiga ca-
tegoria de 250cc). El pilot Àlex 
Debón ha arribat a un acord 
amb l’escola Monlau Competi-
ció que lidera l’excampió Emili 
Alzamora i que té la seu en una 
nau del polígon de la Ferreria. 
Monlau serà l’encarregada 
de dur a terme l’estructura 
d’un equip tècnic coordinat 
per l’enginyer Xavi Soldevila. 
L’objectiu serà evolucionar tèc-
nicament la nova montura jun-
tament amb el fabricant FTR. 
El nou equip, però, no podrà 
començar el Mundial, ja que 
Debón es va trencar la clavícu-
la el dia 18 en un entrenament 
al circuit de Montmeló i es per-
drà les dues primeres proves.

Màster. Paralel·lament, Monlau 
Competició posarà en marxa a 
partir de l’1 de març un màster 
en Enginyeria d’Automobilisme 
i Motociclisme, el primer de 
l’Estat espanyol que se cen-
trarà per un igual en els vehi-
cles de dues i quatre rodes. La 
idea va partir dels directors de 
Monlau Competició, l’expilot 

Emili Alzadora, i Iván Ventu-
ra, del Grup Monlau. Després 
de 10 anys preparant mecànics 
de competició, “el següent pas 
natural era formar engin-
yers”, ha indicat Modest Gue-
rola, coordinador general del 
màster.
El curs, de 300 hores, s’adreça 
a enginyers tècnics i superiors 
o professionals amb experièn-
cia que desitgen dedicar-se 
al món del motor esportiu. 
S’impartiran coneixements re-
lacionats amb la fabricació, la 
posada en pista i fins a la ges-

tió d’un equip de competició. 
El professorat del mestratge 
està format per enginyers en 
actiu amb àmplia experiència 
internacional en el sector. En 
l’àrea de motocicletes, hi se-
ran Xavier Soldevila, enginyer 
de xassis del Team KTM-Red 
Bull, i Xavier Palacín, enginyer 
de motors del mateix equip. Pel 
que fa als automòbils, imparti-
ran les classes Dani Gratacós, 
enginyer de GP2, WSR, A1GP 
i Euro Open entre d’altres, i 
Sergi Borrull, també enginyer 
de GP2, WRS i F3. 

Sílvia Alquézar | La Ferreria

L’escuderia Monlau Competició ha arribat a un acord amb el pilot Àlex Debón

MOTOCICLISME
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La setena edició del Rally 
Costa Brava Històric arribarà 
a Montcada l’11 de març. La 
prova, la segona més important 
del món en aquesta modalitat, 
sortirà de Barcelona i passarà 
per diversos punts del municipi 
com ara la N-150, a l’alçada de 
la carretera que porta fins al ce-
mentiri de Collserola (22.30h),  
i per la carretera de la Roca 
per agafar la Vallençana fins 
a Badalona (23.25h). El rally 
comptarà amb la participació 
de prop de 200 vehicles amb 
més de 25 anys d’antiguitat. La 
prova, que passarà per primer 
cop aquest any per la ciutat, 
consta de quatre etapes, entre 
les quals els cotxes competidors 

hauran de recórrer 1.200 quilò-
metres. El 7 de març, Lloret de 
Mar serà una de les cinc ciutats 
europees des d’on es faran les 
presortides, on es lliuraran els 
dorsals. “El Rally Costa Bra-
va té sempre bastants segui-
dors”, ha indicat Àlex Roma-
ní, del Club Rally Classics que 
s’encarrega de l’organització. 
El campió local Marcel·lí Mar-
tí no havia decidit encara, en 
el moment de tancar aquesta 
edició, si participarà a la pro-
va. D’altra banda, el pilot de 
Can Sant Joan ha iniciat el 
20 de febrer el Campionat de 
Catalunya, que enguany corre 
amb un BMW, amb una prova 
de dos dies a un circuit a Sa-
badell.

Sílvia Alquézar | Redacció

Alguns dels components de Monlau Competició amb un dels vehicles de l’escuderia

> Tres medalles en karate 
al Campionat Universitari

El Club Shi-kan ha guanyat tres medalles al Cam-
pionat de Catalunya Universitari, disputat el 20 de 
febrer a Barcelona. David Bermejo va aconseguir 
el guardó d’or a la prova de combat de més de 
84 quilos, mentre que Marc Rodríguez i Adil Khe-
lla van obtenir el bronze en combat a la categoria 
de menys de 84 quilos i menys de 75, respectiva-
ment. Els tres –a la foto– participaran al Campionat 
d’Espanya que es farà a Almeria a l’abril | SA
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Ecoprinting. Recicla tus cartuchos y tonners vacíos. 

Ahorra hasta un 70%, Recojemos a domicilio gratis. 

651 397 339. ecoprinting@hotmail.com

Venta. Local comercial en Can Cuiàs. 50 m2, 

95.000 euros. Tel. 657 268 023.

Se busca chico joven de nacionalidad española u 

oriental para trabajar en una rostiseria los domingos 

de 10h a 16h. Tlf. 93 564 85 52. 

Compro teléfonos móviles de segunda mano. 

Interesados llamar al teléfono 692 924 484.

Profesora. Nativa de inglés, da clases particulares 

a domicilio. Tel. 648 585 513.

Se vende. Coche eléctrico para niño de 1 a 4 años 

y cuna. Precio a convenir. Tel. 616 02 00 76.

Has perdido unas gafas de señora? Se Has perdido unas gafas de señora?

encontraron el dia 30 de enero en la avenida de 

la Ribera, cerca de la piscina de verano. Están 

depositadas en la policia local de montcada.

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts 
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Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL. CH LA SALLE MONTCADA

L’equip sènior B de La Salle 
Montcada es troba immer-
sa en les últimes posicions 
del Grup Sisè de Tercera 
Catalana. Els locals són 
antepenúltims amb només 
6 punts en 15 jornades. 
En l’últim matx disputat, 

els locals van perdre per la 
mínima (29 a 30) contra el 
Gavà, el cinquè classificat. 
En el pròxim enfronta-
ment, La Salle Montcada 
té un partit complicat ja 
que visitarà la pista de La 
Salle Bonanova, el líder del 
Grup amb 22 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

> L’EF Montcada ja és a l’últim lloc
L’EF Montcada ja ocupa l’últim lloc del Grup Segon de 
Segona. Els montcadencs van perdre contra el Grup 
Arrahona –fins ara cuer– per 3-2, un resultat que ha 
permès als sabadellencs ser penúltims amb 11 punts, 
un més que els locals. Per la seva banda, el Mausa B 
segueix líder imbatut del Grup Sisè de Tercera amb 33 
punts, després de vèncer el Martorelles per 6-3 | SA

El B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan s’ha situat a la 
cinquena posició del Grup 
Cinquè del Campionat de 
Catalunya sènior amb 10 
victòries i 7 derrotes. El 
conjunt montcadenc va 
vèncer a la darrera  jorna-
da el Sentmenat B per  78 
a 64, en un partit molt ben 
jugat pels locals. El partit 
va ser igualat i, de mica en 

mica, els de Can Sant Joan 
van anar obrint diferències 
en el marcador fins al re-
sultat defintiu. El B. Mont-
seny té un partit menys, 
ja que el matx contra el 
Martorelles a domicili que 
s’havia de disputar el dia 
14 es va ajornar. En el prò-
xim enfrontament, el Can 
Sant Joan es desplaçarà a la 
pista del CN Badalona, el 
tercer classificat. 

El B. Montseny-CEB Can Sant Joan va vèncer el Sentmenat B per 78 a 64

Els locals només han sumat 6 punts en 15 jornades

Els montcadencs van fer un partit molt regular

La Salle B es troba a 
l’antepenúltim lloc 

El B. Montseny venç el 
Sentmenat i ja és cinquè

> Cara i creu del Can Cuiàs A  
El Can Cuiàs A va patir a les Fonts una derrota per 7-2 en un 
dels pitjors partits del conjunt local, que presentava nombro-
ses baixes. Una setmana abans, però, els homes de Matías 
Ruiz van guanyar La Sardana per 9 a 7 exhibint un bon joc i 
“una actitud molt positiva”, opina l’entrenador. El Can Cuiàs 
A té 14 punts al desè lloc del Grup Quart de Primera | SA

La Salle B va perdre contra el Gavà per 29 a 30 al pavelló Miquel Poblet
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> Dos nous triomfs de l’Elvira-La Salle A 
L’Elvira-La Salle A ocupa la quarta posició del Grup Cinquè del 
Campionat de Catalunya A amb 13 victòries i 5 derrotes. Els 
montcadencs han sumat dos nous triomfs a les dues darreres 
jornades: a la pista del Montmeló per 56 a 79 i contra el Di-
monis C a casa per 76 a 61. L’Elvira jugarà el pròxim partit a 
casa contra el Ronçana, el penúltim classificat | SA
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La Lliga Escolar –or-
ganitzada per l’Institut 
Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) i el Consell 
de l’Esport de Montca-
da (CDEM)– gaudeix de 
bona salut. La competició, 
que va començar a princi-
pi de novembre, arriba a 
l’equador de la tempora-
da amb molta motivació 
per part dels jugadors. Els 
promotors de la iniciativa 
remarquen que “l’objectiu 
és que els infants facin 
esport quan surten de les 
classes, sense importar 
els resultats”, ha indicat la 
coordinadora del CDEM, 
Núria Cebrián. La Lliga 
Escolar d’aquest any és una 
de les més participatives de 
la seva història. Només en 
multiesport –que ara està 
en la fase del futbol sala– 
hi ha 16 equips. Als insti-
tuts, la inscripció també ha 

crescut i els alumnes que 
acaben secundària tenen 
l’oportunitat de continuar 
fent esport extraescolar en 
la categoria infantil. On 
més conjunts hi ha és als 
instituts la Ribera i Mont-
serrat Miró, de Montcada 
Nova.

Jornades. Les escoles ja 
han començat a preparar 
les jornades esportives, 
amb partits amistosos en-
tre centres i nombroses ac-
tivitats lúdiques. La Salle 
és el col·legi que inaugura 
el calendari d’aquest curs, 
el pròxim 17 d’abril. L’es-

cola Reixac les farà el dia 
24. L’IME també ha fixat 
ja la data per a la festa de 
cloenda dels Jocs Escolars. 
Serà el 5 de juny. Es premi-
aran millors esportistes i 
equips de la temporada, hi 
haurà jocs i s’acabarà amb 
un dinar de germanor.

ESPORT ALS COL·LEGIS

Una jugada del partit de futbol sala entre els equips benjamins de les escoles Mitja Costa i Elvira Cuyàs

Sílvia Alquézar | Redacció

El mini B es troba al cinquè lloc 
després de vèncer el Sitges B

L’equip mini B masculí 
del Valentine es troba a la 
cinquena posició del Grup 
Quart del Nivell C-2 amb 
3 victòries i 3 derrotes. El 
conjunt que dirigeix Mí-
riam Criado ha sumat un 
nou triomf al darrer matx 
de lliga disputat contra el 
Sitges B per 64-39. A la 
jornada anterior, els nois 

del mini B van perdre per 
la mínima a la pista del 
Santfeliuenc, el quart clas-
sificat, per només un punt 
de diferència (63-62). En el 
pròxim enfrontament, el 
Valentine té un matx com-
plicat, ja que rebrà la visita 
del líder, el Sant Nicolau B, 
que encara no ha perdut 
cap partit. El Mini B està 
format per nens de 9 i 10 

anys i, en molts casos, és 
el primer any que juguen 
a bàsquet. “L’objectiu és 
que aprenguin els fona-
ments d’aquest esport”,
ha dit l’entrenadora, qui 
s’ha mostrat contenta amb 
el grup perquè s’esforça 
per millorar. “Els vull en-
senyar que per avançar 
és important treballar”,
ha afegit la tècnica.

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip sots-21 B de 
l’Elvira-La Salle ha acon-
seguit a les dues últimes 
jornades dues victòries im-
portants. Els montcadencs 
van superar el CB Serva-
tor-Sentmenat, penúltim 
amb només 3 triomfs, per 
un ajustat 59 a 58. Una 
setmana abans, els nois de 
l’Elvira-La Salle es van im-
posar a la pista de l’EPSA, 
amb 9 victòries, per 62 a 
66. Després d’aquests re-
sultats, el sots-21 B es tro-
ba a la sisena posició del 
Grup Quart del Nivell B 
amb 9 triomfs i 8 derrotes. 
A la pròxima jornada, el 
conjunt local s’haurà de 
desplaçar a la pista del San-
ta Perpètua B, el penúltim 
classificat amb només dues 
victòries en quinze partits. 
D’altra banda, el sots 21 
femení és a la cinquena 
posició del Grup Primer 

al Nivell A amb 9 triomfs i 
5 derrotes. A l’últim matx 
de lliga disputat, l’equip 
local es va imposar davant 
del Centelles, el cuer sense 
cap victòria, per 76 a 34.

El sots 21 B obté dos 
triomfs importants

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Lliga Escolar està en forma amb 
nombrosos equips en competició  
L’objectiu és que els infants facin esport quan acaba l’horari lectiu sense importar els resultats

> El cadet del CEB Can Sant Joan 
es manté líder invicte al Nivell C-1

L’equip cadet del CEB Can Sant Joan es troba a la primera 
posició al Grup Tercer del Nivell C-1 de Promoció amb cap de-
rrota en cinc jornades. Als dos últims partits, el conjunt local va 
superar l’Òpalo Cerdanyola c per 58 a 37 i el Dots Sant Quirze 
A per 39 a 75. Els montcadencs estan empatats al primer lloc 
amb el Llinars B, el pròxim rival del Can Sant Joan en un matx 
en què es decidirà el líder del grup. El partit es disputarà el 27 
de febrer a Llinars | SA
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El cadet B és tercer al Nivell B-1
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BÀSQUET. CB MONTCADA

El conjunt que entrena Míriam Criado va superar el rival per 64 a 39

NATACIÓ. CAMPIONAT COMARCAL

Montcada obté bons 
resultats a Ripollet
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La primera jornada es va disputar a la piscina de Montcada Aqua

L’EN Montcada ha acon-
seguit bons resultats a la 
segona jornada del Cam-
pionat Comarcal de Na-
tació, disputada a Ripollet 
el 13 de febrer. En papa-
llona, la benjamí Claudia 
Garrote va ser tercera, les 
infantils Eva Coy i Mireia 
Prats, primera i segona 
respectivament, i el tam-
bé infantil Joan Grau va 
acabar en primera posició. 
En categoria cadet, Léster 
Escrigas va arribar el pri-
mer. Pel que fa a l’estil lliu-
re, Garrote va ser tercera, 
mentre que Prats i Coy 
van tornar a repetir la 
classificació de  papallona. 

En aquesta prova, l’aleví 
Marc Ribas  i el cadet Mi-
guel Pérez van ser tercers 
a les seves respectives ca-
tegories. Per relleus, l’EN 
Montcada va ser primera 
en aleví, tercera en infan-
til i segona en cadet. 

Pròximes proves. El Cam-
pionat Comarcal tornarà 
el 6 de març amb la dis-
puta de la tercera jornada 
a la piscina Can Xarau, 
a Cerdanyola. El 27 de 
març tindrà lloc a Badia, 
al poliesportiu municipal, 
la quarta ronda i la final es 
farà enguany a Barberà, 
al complex esportiu Can 
Llobet, el 17 d’abril.   

Sílvia Alquézar | Redacció

P
IL

A
R

A
B

IÁ
N



391a quinzena | Març 2010 Esports

FUTBOL. EF MONTCADA

El benjamí D treballa amb il·lusió 
per aprendre a jugar a futbol

L’equip benjamí D de l’EF 
Montcada està format 
per nois de 8 i 9 anys que 
s’inicia aquesta temporada 
en el futbol. Els comença-
ments van ser difícils però, 
a mesura que passen les 
jornades, el seu entrenador, 
Daniel Baena, reconeix 
que la plantilla ha millorat 
molt. “Els jugadors treba-
llen amb il·lusió i, mica 
en mica, van agafant el 
ritme i els coneixements 
bàsics, com la col·locació 
o el passi”, explica el tèc-
nic, qui s’ha mostrat con-
tent perquè “els nois ja no 
surten amb la cara trista 
perquè han rebut una 
golejada”.

El conjunt local ocupa 
l’última posició del Grup 
Dotzè de Segona Divisió, 
ja que només ha guanyat 
un partit en tota la tempo-
rada. “Els resultats no im-
porten, els nens han de 
venir a disfrutar i apren-
dre, comenta Baena, qui 
reconeix que al matx con-
tra el Palau –amb qui van 
perdre per 5-2– s’ha pogut 
veure ja sobre el terreny 
de joc els avenços que han 
fet. A la jornada següent, 
el benjamí D va perdre 
contra el Canovelles a casa 
per 0-7.
Per a l’EF Montcada, 
l’objectiu del benjamí D és 
posar-se al nivell de la res-
ta d’equips del grup. 

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil A és a dalt 
tot i ser de primer any

L’equip infantil A de l’FS 
Mausa Montcada es tro-
ba a la cinquena posició 
de Divisió d’Honor amb 
26 punts, malgrat ser 
una plantilla formada 
majoritàriament per juga-
dors de primer any. Per a 
l’entrenador, Juan Carlos 
Navarro, l’excel·lent tra-
jectòria de l’equip ha es-
tat una sorpresa “perquè 
l’objectiu era aprendre 
i adaptar-se a la nova 
categoria”. L’entrenador 
s’ha mostrat molt content 
amb el rendiment de la 

plantilla. A les dues últi-
mes jornades, el Mausa 
va empatar a set gols a la 
pista del CN Sabadell. El 
dia 20 el conjunt local va 
rebre el Mataró, un rival 
complicat de la part alta 
de la taula. El matx va ser 
intens i igualat, però al fi-
nal el triomf es va decan-
tar cap als locals (4-3). 
D’altra banda, els benja-
mins del Mausa Alejan-
dro Avilés, Josep Paredes 
i Àngel Ros, van partici-
par el 21 de febrer en un 
entrenament de la selec-
ció catalana.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El CH La Salle Montca-
da disposa d’una escola 
d’handbol “atípica, per-
què no tenim equips 
amb el nom del club, 
però hem promogut la 
seva creació des de la 
nostra entitat”, explica el 
coordinador del projecte, 
Àlex Weikert. 
La Salle ha decidit apos-
tar per la promoció de 
l’handbol a les escoles 
perquè “l’objectiu és que 
hi hagi infants que prac-
tiquin aquest esport”, ha 
indicat Weikert. 
Gràcies a aquesta iniciati-

va, hi ha un conjunt aleví 
a l’escola Font Freda i un 
altre al Sagrat Cor, a més 
d’un equip benjamí que 
entrena a La Salle format 
amb els jugadors d’aquesta 
edat dels tres centres que 
prenen part en el projecte.

Competicions. Els conjunts 
competeixen amb els noms 
de les escoles a les lligues 
dels Consells Esportius Es-
colars. El club proporciona 
els monitors –tots amb ti-
tulació– i els col·legis po-
sen les pistes.
D’altra banda, La Salle 
també promou en horari 

escolar sessions de promo-
ció de l’handbol durant les 
classes d’educació física 
amb els alumnes de tercer 
a sisè de Primària. Per ara, 
el projecte es fa al Sagrat 
Cor i al Font Freda i, se-
gons Weikert, la iniciativa 
es podria ampliar a d’altres 
centres com el Reixac i La 
Salle.
“Volem dir als pares que 
abans de descartar que 
el seu fill faci handbol, 
parli amb nosaltres”, re-
marca Weikert, que està 
tots els dilluns i dimecres 
a partir de les 17.30h a 
l’escola La Salle.

La Salle promou l’handbol als 
col·legis a través de l’escola

HANDBOL. LA SALLE MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

Alguns dels infants de l’escola d’handbol de La Salle amb els entrenadors, al pati del col·legi 
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> Dos juvenils del CD Montcada,
a la convocatòria del primer equip
Dos jugadors de l’equip juvenil del CD Montcada han co-
mençat a entrar en les convocatòries del primer conjunt 
verd, a Primera Catalana. Es tracta d’Alberto Sanchís –a 
l’esquerre– i Xavi Gómez, que han estat cridats per l’en-
trenador, Jaume Creixell. Fins i tot un d’ells, Sanchís, va 
debutar a la màxima categoria catalana contra el Vilassar 
i la jornada següent contra el Sants també va jugar. El 
juvenil del CD Montcada segueix líder imbatut del Grup 
24 de Segona Divisió amb 41 punts. D’altra banda, el 
juvenil de l’EF Montcada es troba a la zona mitjana de la 
taula del Grup 25 de Segona Divisió | SA
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L’equip de dirigeix Daniel Baena està format per nois de 8 i 9 anys que s’inicien enguany en aquest esport

El benjamí D va perdre contra el Canovelles a casa per 0-7 
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L’infantil B va jugar un matx amistós el dia 6 perquè tenia jornada de descans

Matías Ruiz 
es fa càrrec 
del cadet

FUTBOL SALA

L’entrenador del primer 
equip de l’AE Can Cuiàs, 
Matías Ruiz, s’ha fet cà-
rrec també del conjunt 
cadet del club, que és 
cuer amb cap punt des 
que va començar la lliga. 
A la darrera jornada, els 
nois van perdre contra el 
Claret per 7-2 en un matx 
on els montcadencs van 
sortir molt descontents 
amb l’actuació arbitral. 
“El resultat podria ha-
ver estat un altre”, ha dit 
el nou tècnic, qui ha lloat 
l’actitud de l’equip perquè 
va lluitar fins al final. Pel 
que fa als dos equips més 
petits del planter, tant el 
prebenjamí com el benja-
mí, que juguen a la Lliga 
Escolar del CDEM, estan 
fent un bon paper | SA

El planter està fent un bon any
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