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EVA NIETO I CARLES CIRERA
Per segon any consecutiu, la parella 

del club Endansa es torna a proclamar 

campiona de Catalunya 

PÀG. 28 PÀG. 28  

Després d’un inici amb dubtes, 
el sènior masculí del CH La 
Salle ha sabut reconduir el seu 
camí i ja acumula dues victòries 
consecutives a la seva segona 
participació a la Primera Estatal. 
La segona derrota seguida a la 
2ª jornada de competició, en el 
debut al pavelló Miquel Poblet 
contra el Maristes Algemesí va-
lencià, havia encès tots els sen-
yals d’alarma. El marcador final, 
21-28, deixava palès que l’equip 
encara li mancava rodatge per 
agafar el seu millor to. 
La primera victòria balsàmica va 
arribar a la 3ª jornada a la pista 
de l’Handbol La Garriga (26-
31). El duel entre dos equips del 
Grup C que encara no havien 
sumat cap punt es va decantar 
del costat dels lassal·lians que 
van saber remuntar després d’un 
inici dubitatiu on van arribar a 
tenir desavantatges de tres gols. 
Al descans, es va arribar amb 
empat (13-13), però els jugadors 
de Jaume Puig van estar més en-
certats en una segona part molt 
igualada que va finalitzar amb 
victòria visitant.
A la darrera jornada, era impor-
tant mantenir aquesta bona dinà-
mica i el sènior masculí del CH 
La Salle va confirmar la seva 
recuperació amb una segona 
victòria consecutiva, la primera 

al pavelló Miquel Poblet, contra 
el Joventut Handbol Mataró (21-
17). Malgrat que l’equip de Puig 
va anar sempre per davant en el 
marcador i va arribar al descans 
amb sis gols de diferència (12-6) 
no va ser un partit tranquil per als 
locals. A la mitja part, el Mataró 
va sortir crescut i va anotar un 
parcial de 0-3, reduint diferències 
i acostant-se perillosament al mi-
nut 15 a només dos gols (16-14). 
A partir d’aquell moment La Sa-
lle va saber reaccionar i frenar els 
atacs del seu rival amb una dura 
defensa i una actuació destacada 
del seu porter, Ricard Presas. 
El sènior masculí, setè a la classi-
ficació amb quatre punts, inten-
tarà mantenir la seva bona ratxa 
en les dues properes jornades a la 
pista del CEH Vendrell i a casa, 
contra l’Handbol Bordils.

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL

El sènior masculí del CH La Salle suma dos 
triomfs seguits i recondueix un inici dubitatiu
Els de Jaume Puig han recuperat la confiança després de guanyar l’Handbol La Garriga (26-31) i el Joventut Handbol Mataró (21-17)

BRONCESVAL MONTCADA
L’equip de Jordi Rozas rep la 

copa de campions de Tercera i es 

deixa el lideratge de Segona B

El sènior masculí va cimentar el seu triomf contra el Joventut Handbol Mataró en una bona defensa i grans aturades del porter Ricard Presas
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>   Tres derrotes del femení
El sènior femení del CH La Salle va 

iniciar el 30 de setembre la seva 

participació a la Lliga Catalana. De 

moment, les noies d’Esperanza 

Hoyos no estan tenint gaire sort a 

la seva nova categoria i ja acumu-

len tres derrotes a les tres primeres 

jornades de competició, totes amb 

diferències de 10 o més gols. El 

debut contra el Granollers (35-13), 

un dels equips favorits per pujar, ja 

va demostrar que al sènior femení 

li quedava molt camí per endavant 

per aconseguir que totes les seves 

noves jugadores s’adaptin al siste-

ma i a la nova categoria. Aquesta 

sensació es va tornar a repetir en el 

primer partit al pavelló Miquel Po-

blet contra el Gavà, que es va endur 

la victòria amb un contundent 13 a 

24. A la darrera jornada, les noies 

d’Esperanza Hoyos van tornar a 

perdre amb una clara diferència a 

Vilamajor (29-19) | RJ   
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L’EF Montcada 

torna a fer sis 

gols a casa i es 

consolida a dalt

El sènior femení de l’Escola de 
Futbol Montcada s’ha acostumat 
a guanyar els seus partits a casa 
amb resultats més propis del món 
del tennis. Com va passar a la pri-
mera jornada contra el Seagull, les 
montcadenques van tornar a mar-
car sis gols a l’estadi de Can Sant 
Joan contra l’Artés (6-2). Nerea 
i Roni, amb dos gols cadascuna, 
Aída i Keila van ser les golejadores 
montcadenques. El seu tècnic, An-
tonio Moya, va qualificar el partit 
de molt “seriós” i va destacar la 
bona feina de les seves jugadores, 
“tant en atac como en defensa”. 
El sènior femení jugava aquest 
partit com a local després de dues 
sortides consecutives on va viure 
la cara i la creu de l’esport, perdent 
i guanyant als últims minuts al 
camp del Martinenc (2-1) i del Jú-
pier (1-2) respectivament. 
Després de quatre jornades, les 
montcadenques són quartes al 
grup 2 de Primera Catalana amb 
9 punts.

El femení s’ha acostumat a golejar a casa

FUTBOL FEMENÍ. 1A
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“Aquest punt el farem bo si la 
propera setmana aconseguim 
la primera victòria a casa”. 
Jordi Salvanyà, tècnic del CD 
Montcada, ho tenia molt clar 
després de l’empat a domicili 
contra el Farners (2-2) a la 5ª jor-
nada del Grup 1 de la Primera 
Catalana. Aquell dia, dos gols 
de Sergi Arranz, als minuts 43 
i 60, li havien permès als mont-
cadencs sumar un nou punt a 
fora de casa en un partit que van 
començar perdent però que tam-
bé van estar a prop de guanyar. 
L’empat aconseguit a Santa Co-
loma de Farners confirmava les 
bones sensacions del CD Mont-
cada com a visitant. Una setma-
na abans, els verds havien sumat 
els tres punts contra el Peralada 
(0-1), gràcies a un altre gol de 
Sergi Arranz al minut 69.
Amb un balanç de dues victòries 
i un empat com a visitants, el 
CD Montcada afrontava el der-
bi vallesà de la 6ª jornada contra 
el Sant Quirze amb la il·lusió, 
convertida gairebé en necessitat, 
d’aconseguir la primera victòria 
a l’estadi de la Ferreria després de 
la derrota contra l’Avià i l’empat 
davant el Granollers. La història 
del partit va tenir un final ja co-
negut per l’afició verda i el CD 
Montcada no va poder passar 
de l’empat (1-1). Sergi Arranz 
va tornar a demostrar que està 
en ratxa golejadora i va avançar 
el seu equip al minut 43 després 

de transformar un penal. Però 
l’alegria va durar ben poc i abans 
del descans, el Sant Quirze va 
empatar, també de penal. A la 
segona meitat, el marcador ja no 
es va moure. “Hem tingut oca-
sions, però no les hem pogut 
aprofitat. A casa, sortim mas-
sa nerviosos i tensionats”, va 
comentar el president Modesto 
‘Tato’ Sanchís qui espera que els 
verds puguin exhibir aviat com a 
locals la mateixa bona impressió 
que estan donant a fora. 
Amb 9 punts, els montcadencs 
ocupen la vuitena posició del 
seu grup i jugaran a les properes 
dues jornades contra l’Horta i el 
Vilassar de Dalt.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada segueix en una 
bona línia, tot i no guanyar a casa
Els verds no perden des de la primera jornada, però continuen amb massa tensió als partits a la Ferreria
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> El segon equip ja és líder a la Quarta Catalana
Gran inici del CD Montcada B que és líder del grup 5 de la Quarta Catalana 

amb 10 punts. Tot i empatar a la darrera jornada al camp del Sant Crist 

(2-2), els verds estan exhibint un gran nivell de joc. A la 3ª jornada, l’Alella 

va marxar de Montcada amb un 11 a 0 en contra en un partit en el que 

Cobo va fer quatre gols en 8 minuts (del 76’ al 84’). A la jornada anterior, els 

montcadencs también havien guanyat el Montsant de la Peira (2-0) | RJ   

La UE Sant Joan no sap el que és 
repartir-se els punts amb el seu ri-
val. En el que portem de tempo-
rada, els jugadors de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ han guanyat tants 
partits, tres, com han perdut i en-
cara no han aconseguit cap empat. 
La darrera derrota va arribar a la 
6ª jornada al camp del Molleten-
se (4-2). Els montcadencs van re-
muntar un 3 a 0 fins al 3 a 2, però 
es van quedar sense sumar per 
culpa d’un gol a la contra quan ja 
estavan llançats a l’atac als últims 
minuts. A més, els de Can Sant 

Joan va perdre per lesió el capità 
‘Cachorro’ i Javi per culpa d’un 
esquinç de genoll i turmell respec-
tivament. 
A les anteriors jornades, la Unió 
va jugar dos partits consecutius a 
casa. El primer va finalitzar amb 
una derrota per la mínima contra 
el Tiana, que va aguantar el 0 a 
1 durant 83 minuts. Una setmana 
després, contra la Penya B. Angue-
ra (4-2), els montcadencs van tor-
nar a rebre un gol molt ràpid, però 
sí van poder remuntar gràcies als 
gols de Gerard, en dues ocasions, 
‘Cachorro’ i Marc.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La UE Sant Joan no  
sap el que és empatar

Sergi Arranz, en aquesta imatge durant el primer partit contra l’Avià, està en ratxa i ha marcat els quatre últims gols del seu equip

Rafa Jiménez | Redacció

La UD Santa Maria està demos-
trant gran capacitat de reacció i de 
moment ha guanyat els seus dos 
primers partits al grup 15 de la 
Quarta Catalana, remuntant un 
marcador en contra. El 6 d’octubre, 
va guanyar el primer partit a casa 
davant el Carpe Diem (3-2) des-
prés de començar perdent i gràcies 
als gols de Serrano i Rubén, en 
dues ocasions. A la primera jorna-
da, el Santa Maria, que perdia 2 a 
1 al descans, va guanyar el Can 
Mas Ripollet (2-4) amb gols de Je-
rian (2), Kirian i  Jordi Moreno.

FUTBOL. QUARTA CATALANA

La UD Santa Maria inicia el seu camí 
amb dues victòries consecutives

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de Juan Meca ha guanyat els seus dos primers partits, remuntant un marcador en contra

La UD Santa Maria és líder, juntament amb el Badia B i la Penya Deportiva Pajaril
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Rafa Jiménez | Redacció

Els homes de ‘Pinti’ acumulen tres victòries i tres derrotes
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Eva Nieto i Carles Cirera, amb el seu trofeu
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A l’esport mai es pot donar res per 
fet i d’això pot donar fe el Bron-
cesval Montcada, que va patir la 
primera derrota de la temporada a 
la pista d’un Manresa que, amb un 
inici molt irregular, només havia 
guanyat un partit en quatre jorna-
des. Els montcadencs es van trobar 
en contra un pavelló ple a vessar i 
amb la inspiració de Corvo, que en 
el seu debut amb l’equip manresà 
va fer quatre gols. De res va servir 
el hat-trick d’Esteller i el Broncesval 
no va sumar cap punt per prime-
ra vegada a la temporada. Enrere 
quedaven quatre victòries conse-

cutives, incloent les dues últimes, 
a la pista del Ràpid Santa Coloma 
(2-7) i a casa contra el Vilassar de 

Mar (6-0). Tot i aquesta primera 
derrota, el Broncesval és quart, a 
un punt del líder.

Esteller, que es va perdre dos partits per sanció, continua amb el seu olfacte golejador intacte

   La copa dels campions

L’FS Montcada va fer el 30 de 

setembre la presentació dels 

seus equips del planter. L’acte 

també va servir per a que el 

president de la Federació Ca-

talana de Futbol Sala, José Mi-

guel Calle, vingués a Montca-

da per donar-li al Broncesval la 

copa de campions de Tercera 

de la passada temporada | SA

Amb una derrota a Manresa es va posar fi a la seva ratxa de quatre victòries consecutives

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ B

El Broncesval es deixa el lideratge a 
la pista i al moment més inesperats

Rafa Jiménez | Redacció
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El capità Mario Litrán, amb la copa

Eva Nieto i Carles 
Cirera tornen a 
ser campions de 
Catalunya 

Eva Nieto i Carles Cirera, del club 
Endansa, es van proclamar, per 
segon any consecutiu, campions 
de Catalunya en ball llatí. El club 
montcadenc va participar al cam-
pionat de Catalunya, que es va 
fer el 29 i 30 de setembre a Santa 
Maria de Palautordera, amb dotze 
parelles. Elian Nieto i Marc Sanz 
van ser sisens en adult 2 llatins: 
Félix Patrón i Lali Rodríguez, 
segons en 10 Balls i cinquens en 
Standard Adult 2, i Lola Llordes i 
Josep Berengueres van ser primers 
en 10 Balls, Standard i Llatins de 
la categoria Top Sèn¡or.
A Santa Maria de Palautordera 
també es van disputar les copes 
Catalana i Federació per als ni-
vells inferiors. Anna Martínez i 
Jesús Vilaseca van ser sisens en 
absolut; Jordi Alcántara i Eulàlia 
Llorens, quarts en sènior 3; Nérea 
González i David Jordan, quarts 
en Juvenil 2, i Mar Ferrer i Rubén 
López, segons a l’Open Juvenil. 
D’altra banda, Endansa s’ha fu-
sionat amb dos clubs (el Backlook 
de Barcelona i el Buena Vida de 
Girona) per competir a les grans 
competicions sota el nom de Team 
Dynamik, presidit per Eva Nieto.

BALL ESPORTIU

Rafa Jiménez | Redacció

La Penya Barcelonista de Mont-
cada i Reixac, que ara presideix 
Jordi Gómez, va celebrar el 29 de 
setembre el seu tradicional dinar 
que va servir per celebrar el 38è 
aniversari de l’entitat. Al dinar, 
que es va fer a l’Ametlla del Vallès, 
van assistir 180 persones i també 
va servir per homenatjar la junta 
sortint. El dinar va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa, María 
Elena Pérez; el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez, i el representant 
de la Comissió de penyes del FC 
Barcelona, Jordi Dura.

PENYA BARCELONISTA DE MONTCADA I REIXAC

La junta sortint, homenatjada per la 
seva tasca al capdavant de la penya > Ernesto Romero finalitza la Barcelona-Andorra

El ciclista montcadenc Ernesto Rome-

ro, que llueix en el seu maillot l’eslògan 

‘Ni una más’, a favor de la lluita contra 

la violència de gènere, va participar 

el 29 de setembre a la prova Barce-

lona-Andorra, una cursa amateur que 

emulava una etapa del Tour de França 

del 2009. Les condicions metereològi-

ques, pluja i neu, van endurir una pro-

va que només van finalitzar 125 dels 

600 participants. Romero va ser un 

dels que va acabar, tot i fer-ho fora de 

control després de 12 hores | RJ  

> El Cim organitza una nova etapa del GR-92

Amb motiu del 25è aniversari, el Centre Excursionista de Montcada i Reixac, 

El Cim continua fent el GR-92 i el 27 d’octubre completarà la 15ª etapa, entre 

Vallgorguina i el Coll de Can Bordoi. La sortida serà a les 7h sota l’autopista al 

costat del col·legi La Salle i s’ha de portar esmorzar de motxilla. Les inscripcions 

es poden fer a Vilarrasa Homes (c/Major, 69) i s’exigeix llicència federativa | RJ 

La ciclista Anna Villar ja ha fi-
nalitzat la seva temporada i ho 
ha fet guanyant la Copa Ca-
talana Internacional després 
d’aconseguir el triomf a la últi-
ma i sisena prova: el Trofeu In-
ternacional Ciutat de Barcelona, 
que es va disputar el passat 30 
de setembre a Montjuïc. El seu 
company Pau Egeda també va 
aconseguir el triomf final a la 
categoria màster 30.
Amb aquest nou èxit, Villar, que 
forma part de l’equip Tomàs Be-
llès-Cannondale, completa una 

gran temporada on ha aconse-
guit els campionats de Catalunya 
i d’Espanya -aquest últim en tres 
modalitats: en XCO, individual 
i per equips, i en Marathó-. 
La ciclista montcadenca, que 
ara gaudeix d’unes merescudes 
vacances després d’una dura 
temporada que va començar al 
mes de febrer, es planteja per al 
2013 millorar el seu rendiment 
a les proves internacionals, que, 
segons Villar, “són més curtes, 
tècniques i explosives però que 
et permeten fer-te amb un fo-
rat en aquest esport”.

MOUNTAIN BIKE

Anna Villar guanya la Copa 
Catalana Internacional

Brindis a la taula presidencial amb l’alcaldessa, el regidor d’Esports i el representat del FC Barcelona

L’acte es va fer durant el tradicional dinar que es va celebrar el 29 de setembre a l’Ametlla del Vallès

Rafa Jiménez | Redacció

> Exposició per repassar les activitats del CEAV
Ja es pot veure a l’Espai Cultural Kursaal l’exposició que repassa les activi-

tats realitzades pel Centre Espeològic Alpí Vallesà (CEAV) en els últims cinc 

anys. La mostra es va inaugurar el 16 d’octubre i l’últim dia es projectaran, 

al mateix Kursaal a les 20h, dos documentals sobre l’entitat. D’altra banda, 

180 persones van participar el 30 de setembre a la tercera caminada popu-

lar Vila de Montcada, que es va fer pel parc de Colserolla. Durant aquesta 

sortida, el CEAV va comptar amb la col.laboració de Protecció Civil de Mont-

cada i de l’Associació de Defensa Forestal de la ciutat | RJ      
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Rafa Jiménez | Redacció

Amb aquest nou èxit, ja ha posat el punt i final a la temporada
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L’AFS Bosc d’en Vilaró és 
una nova entitat esportiva 
dedicada al futbol sala que 
s’ha creat al barri. El seu im-
pulsor ha estat Francisco Ja-
vier Pérez, el seu president. 
De moment, l’entitat només 
té un sènior que s’ha inscrit 
a la Federació Catalana de 
Fubtol Sala, que no manté 
cap vinculació amb la fede-
ració de futbol. 
Com a conjunt de nova 
creació, l’AFS Bosc d’en 
Vilaró ha de començar a la 
categoria més baixa, que és 
la Segona Divisió B. De mo-

ment, l’equip, que no té en-
trenador i és autogestionat 
pels mateixos jugadors, ja ha 
disputat tres jornades i ocu-
pa la cinquena posició amb 
6 punts després de guanyar 
els dos partits com a visi-
tant, contra el Terra Negra 
(3-4) i l’Atlètic Zona Nord 
(1-3), i perdre a casa contra 
el Montsant Sala 5 (0-2). 
L’objectiu del club, que juga 
els seus partits com a local 
els dissabtes a les 15.30h a 
la pista esportiva de la Zona 
Esportiva Centre, és inten-
tar pujar de categoria i crear 
equips de planter.

El masculí va sumar la primera victòria a la 3ª jornada

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El sènior femení pateix 
dues derrotes seguides

El sènior femení del CEB 
Can Sant Joan, que va co-
mençar la lliga amb bon 
peu amb una victòria, ha 
encadenat dues derrotes se-
guides. Després de descan-
sar a la segona jornada, les 
montcadenques van caure 
de forma contundent a la 
pista del CB Begues (71-51) 
i també van perdre el seu 
primer partit a casa contra 
el CB Castellar (40-48).

D’altra banda, el sènior 
masculí va aconseguir la 
seva primera victòria a la 
3ª jornada després de su-
perar a domicili el CB Sant 
Pere Terrassa per 55 a 67. 
D’aquesta manera, l’equip 
de Félix Bosqued es va refer 
de la derrota de la jornada 
anterior, a casa contra el 
CB Sentmenat A (72-76). A 
l’última jornada, els mont-
cadencs van tenir jornada 
de descans.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El sènior femení de l’AE Elvira-La Salle encara no ha pogut superar cap rival 
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El sènior femení de l’AE 
Elvira-La Salle encara no 
ha guanyat cap partit i va 
encaixar dues derrotes con-
tra el CB Begues (57-65) i el 
CB Castellar (47-32). D’altra 
banda, el sènior masculí va 
guanyar a la pista del CB 
Vila de Montornés (56-81) 
i va superar l’AE Badalonès 
D (73-64) en un partit ajor-
nat. El sènior B es manté 

invicte després de superar 
el CB Tordera A (57-67), el 
CB Sentmenat A (72-58), i 
el Luk Store-Gassó de Ri-
pollet (58-66). El Sots-25 va 
perdre contra el Gramenet 
BC B (63-53), posant fin a 
la seva bona ratxa després 
de guanyar el CB Tordera 
B (65-73) i el CB Cabrils 
(83-73). El Sots-21 és líder 
del seu grup i ha sumat tots 
els punts possibles.

Rafa Jiménez |  Redacció

El femení encara no  
ha sumat cap victòria
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El sènior s’ha inscrit a la Federació Catalana de Futbol Sala i juga a Segona B

> El CH La Salle manté 
els equips veterans

Aquesta temporada, el Club 

Handbol La Salle mantindrà els 

seus dos equips de veterans, 

coneguts com a màsters, tant 

en categoria masculina como fe-

menina. El masculí, entrenat per 

Joan Espona i que està al Grup A 

de la Lliga Catalana, debuta el 20 

d’octubre a la pista coberta de la 

Zona Esportiva Centre contra la 

UEH Calella. El femení, que en-

trena Antonio Muñoz, també ini-

cia la competició el mateix dia a 

Sant Esteve de Sesrovires | RJ   

KORFBAL. MUNDIAL SOTS-23

Bona actuació de Marc 
Castillo i Pedro López

El montcadenc Marc Casti-
llo i el seu company al Club 
Korfbal Montcada, Pedro 
López, estan disputant amb 
Catalunya el Mundial Sots-
23 que es fa a Barcelona fins 
al 20 d’octubre. A la prime-
ra fase, Catalunya va sumar 
tres victòries i dues derrotes.  

Després de la seva expe-
riència a Holanda, Marc 
Castillo ha tornat aquesta 
temporada al primer equip 
del CK Montcada, que co-
mençarà la lliga a l’últim 
cap de setmana d’octubre 
amb el seu nou entrenador: 
David Rúa. Juanma Fer-
nández dirigirà el sènior B.

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení del CEB Can Sant Joan no va poder amb el CB Castellar

Nova entitat esportiva  
al Bosc d’en Vilaró

Rafa Jiménez | Redacció

Juga els seus partits a la pista de la Zona Esportiva Centre

TENNIS TAULA

Balanç de dues derrotes 
i un triomf del TT La Unió 

El Tennis Taula La Unió ja 
porta tres jornades de com-
petició a la Tercera Provin-
cial, la categoria més baixa 
federada, i de moment acu-
mula dues derrotes a fora de 
casa, contra el Calella (5-1) i 

el CTT Badalona B (4-3), i 
una victòria a casa contra el 
TT Mollet (4-2). L’equip el 
formen José Hurtado, Oriol 
Navarro, Oriol Ballesta, 
Álex Castro, Anoni Ponz, 
Xavier Mola i Francisco Ja-
vier Aguado. Foto amb alguns dels membres que formen part del TT La Unió

El sènior A del CP Can Sant 
Joan ha iniciat amb molt  
bon peu el seu aterratge a la 
Tercera Divisió i ja acumu-
la tres victòries i un empat 
en quatre jornades. D’altra 
banda, l’equip femení està 

a la parta alta de la taula 
després d’aconseguir tres 
victòries i patir una derrota 
per la mínima. Menys sort 
està tenint el sènior B, que 
juga a la Cinquena Divisió.  
El club farà la presentació 
oficial el 4 de novembre.

El sènior A no descarta 
un tercer ascens seguit

Rafa Jiménez  |  Redacció

PETANCA. CP CAN SANT JOAN

Rafa Jiménez | Redacció

Marc Castillo, dempeus amb el dorsal número 10, i a la seva dreta el seu company, Pedro López
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El calendari va voler que la 
primera jornada del Grup 
7 de la Primera Divisió 
de futbol juvenil ens por-
tés un derbi entre el CD 
Montcada i l’EF Montca-
da. Sobre el paper, l’equip 
verd, que venia de jugar la 
temporada passada a Pre-
ferent, podia semblar el 
favorit, però la realitat va 
ser molt diferent. El con-
junt vermell, que aquesta 
temporada entrena José 
Manuel Jurado, va oferir 
una gran exhibició de fut-
bol i se’n va emportar la 
victòria amb un clar 0 a 3 
gràcies als gols de Ferran 
Dragó (2) i Erik Gómez. 

Amb la moral pels núvols 
després de la seva victòria 
al derbi, el juvenil de l’EF 
Montcada va afrontar a la 
segona jornada un compli-
cat partit a casa contra el 
Martorelles, que ja havia 
avisat del seu potencial go-
lejant a la primera jornada 
el Lliçà d’Amunt (8-0). A 
la Ferreria, el conjunt de 
Jurado no va poder fer res 
davant un equip que està 
cridat a lluitar per l’ascens 
i va caure a casa per 0 a 2.

Sis gols en contra. El ju-
venil del CD Montcada 
tampoc va poder sumar 
cap punt a la segona jor-
nada en la seva visita al 

camp del Mercantil. Tot i 
que l’equip de Jordi García 
es va avançar al primer 
minut de joc amb un gol 
d’Emili Corral, els saba-

dellencs van reaccionar i 
van acabar guanyant amb 
un contundent 6 a 2. Jorge 
Berjano va fer el segon gol 
verd. 

Les retallades també afecten  
de forma directa l’esport escolar

CDEM

La manca de subvenció provoca que les fitxes anuals per participar als Jocs Escolars passin de 7 a 16 euros

Les retallades també han 
arribat al món de l’esport es-
colar i aquest any la planifi-
cació d’una nova edició dels 
Jocs Escolars es va veure so-
bresaltada per l’anunci del 
Consell Català de l’Esport 
Escolar de no subvencio-
nar, per manca de pressu-
post,  les assegurances dels 
esportistes que participen 
en aquesta competició, que 
reuneix alumnes d’educació 
infantil, primària i secun-
dària. Aquesta reducció de 
la subvenció provoca un 
augment de més del 100% 
de la quota anual que cada 
alumne ha de pagar per 
participar als Jocs Escolars. 
Així dels 7 euros que costa-
va la temporada passada, i 
que sufragaven directament 
les entitats i les AMPAS dels 
col·legis participants, ara es 
passarà als 16 (4 per la mu-
tualitat esportiva i 12 per la 
tramitació de la fitxa).
Davant d’aquesta nova si-
tuació els diferents equipa-
ments educatius i les entitats 
que hi participen han deci-
dit sufragar aquest augment 
amb solucions diferents: 

que ho assumeixi l’AMPA; 
que siguin els pares dels 
alumnes esportistes els que 
facin més aportació o reduir 
els salaris que reben els mo-
nitors. 
Aquest augment de les quo-
tes és un problema més que 
afecta l’esport escolar, que 
al marge de veure com es 
redueixen cada any les sub-
vencions de les autoritats 
esportives (un 52% en els 
últims dos anys) encara està 

pendent de rebre el 80% de 
l’ajuda corresponent al 2011 
i el total del 2012.  
Els Jocs Escolars estan orga-
nitzats al nostre municipi pel 
Consell de l’Esport Escolar 
de Montcada (CEDM) i 
està previst que comencin 
a l’últim cap de setmana 
del mes d’octubre. A partir 
de secundària s’organitzen 
també partits comarcals per 
part del Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud 

(CEVOS) del que formen 
part Montcada i Reixac, 
Badia, Barberà, Ripollet i 
Cerdanyola. “Ara mateix, 
no podem fer altra cosa 
que assumir aquesta nova 
situació perquè no podem 
deixar els infants sense es-
port. Tenim tot el curs per 
endavant per estudiar si es 
factible continuar en el fu-
tur amb aquesta dinàmi-
ca”, comenta Agustí Fuer-
tes, president del CDEM.

Rafa Jiménez | Redacció

Domini del color vermell al derbi juvenil

FUTBOL. EF MONTCADA/CD MONTCADA

L’equip de José Manuel Jurado va ser superior i va guanyar per un clar 0 a 3 a la primera jornada de lliga

L’esportivitat va protagonitzar el derbi montcadenc de futbol juvenil
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Els Jocs Escolars començaran a finals d’octubre i viuran la seva festa de cloenda al mes de maig, com a l’edició de 2011

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

El júnior encadena tres 
victòries consecutives
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L’equip júnior del CEB Can 
Sant Joan ha escalat fins a la 
quarta posició del seu grup 
després d’encandenar tres 
victòries consecutives con-
tra el CB Viladecans-Sant 
Gabriel C (58-48), el CEJ 
L’Hospitalet (31-55) i el CB 
La Garriga B (50-48). El 
20 d’octubre hi haurà derbi 
contra el júnior A de l’AE  
Elvira La Salle, que ha guan-
yat tots els seus partits. El júnior ha agafat una bona dinàmica 

S’ha recuperat bé després d’iniciar la lliga amb una derrota

Rafa Jiménez | Redacció
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Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip preinfantil ho  
guanya tot com a local
Ha aconseguit dues victòries a casa i ha perdut a fora
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El preinfantil es manté invicte a casa

El preinfantil del CB Mont-
cada ha començat la llliga 
amb força, especialment 
als seus partits a casa on ha 
guanyat els dos que ha dis-
putat contra l’AEE Col·legi 
Cultural BDN (56-26) i el 
Maristes Ademar (68-28). 
Menys sort van tenir els 
montcadencs a la pista del 
CB Parets (70-51).

Rafa Jiménez | Redacció

IME

La lliga de futbol-7 
encara admet equips
Els equips poden pagar la inscripció en dues quotes

Els que estiguin interessats 
encara poden fer la seva ins-
cripció per disputar la Lliga 
de futbol-7. Els equips hau-
ran d’abonar 1.320 euros, 
quantitat que es podrà fer 

efectiva en dues quotes (en 
el moment d’apuntar-se i al 
desembre). Els que vulguin 
participar s’han d’apropar a 
la seu de l’IME, de dilluns a 
divendres, de 9 a 13h, i di-
marts i dijous, de 17 a 19h.

Rafa Jiménez | Redacció

ESCACS

La UE Montcada inicia 
les classes per a infants
Es fan al Miquel Poblet i encara s’admeten inscripcions

La Unió Escacs Montcada 
ja ha iniciat les classes per a 
infants, que s’allargaran fins 
al maig. Els horaris són de 
17.15h a 18.15h, de dilluns 
a divendres, al pavelló Mi-
quel Poblet. Les classes per 

a nens i nenes més avançats 
i adults es fan els dimecres 
i divendres, a partir de les 
18.30h. Els que encara es-
tiguin interessats poden 
demanar més informació al 
correu uemontcada@hotmail.

com o al telèfon 687 123 114.

Rafa Jiménez | Redacció
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L’EF Montcada llueix tots els 
seus equips de la temporada

Com ja és tradició, l’EF 
Montcada va aprofitar 
la jornada festiva del 12 
d’octubre per presentar els 
seus 24 equips. Enguany, 
l’escenari triat va ser el 
camp de futbol de Can Sant 
Joan. La graderia de l’estadi 
es va omplir de gom a gom 
per veure desfilar tots els 
conjunts que es van fer la 
fotografia oficial. L’acte va 
comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, María Elena 
Pérez, i el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez. 

Pilar Abián | Can Sant Joan

FUTBOL

El 12 d’octubre, a l’estadi de Can Sant Joan, van desfilar els 24 conjunts que el club ha pogut crear

Els més petits de l’Escola són els únics membres de l’EF Montcada que no participen en competicions oficials
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La pista del pavelló Miquel 
Poblet es va omplir el 30 de 
setembre amb tots els juga-
dors que formen la gran fa-
mília del Broncesval Mont-
cada. El club, que té el seu 
sènior a la tercera categoria 
nacional, compta aquesta 
temporada amb 11 equips 
del planter: des de juvenil 
fins a prebenjamí -amb dos 
conjunts per cada categoria, 
excepte el juvenil i el juve-

nil-cadet femení-. A l’acte 
van assistir l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez, el regidor 

d’Esports, Marc Rodríguez, 
i el president de la Federació 
Catalana de Futbol Sala, 

José Miguel Calle, a més de 
representants de l’empresa 
que patrocina el club.

FUTBOL SALA. BRONCESVAL MONTCADA

L’acte de presentació, fet el passat 30 de setembre, va reunir els 11 equips del planter i el sènior

Després de fer totes les fotos de cadascuna de les plantilles, tots els jugadors es van reunir per fer una col·lectiva
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Les pistes i el pavelló del 
col·legi La Salle es van 
omplir el 6 d’octubre de 
jugadors del CH La Salle 
que van participar a la VII 
edició de la Diada Salvador 
Benítez. Durant tot el matí, i 
part de la tarda, van jugar si-
multàniament tots els equips 
del planter i els veterans.

Ja en competició oficial, el 
juvenil masculí va superar 
l’eliminatòria amb el Pardin-
yes i jugarà a 1ª Catalana. 
En canvi, el cadet i l’infantil 
femení van caure contra 
l’Igualada i el Granollers res-
pectivament i jugaran a 1ª 
Catalana. El infantil va de-
butar a Lliga Catalana amb 
una victòria i una derrota.

Marató d’handbol a la 
Diada Salvador Benítez

CH LA SALLE

Rafa Jiménez | Redacció

El cadet femení contra l’infantil B masculí en un dels partits de la diada
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>> Clica i mira les fotogaleries dels equips de l’EF Montcada, l’AE Elvira-La Salle i l’FS Montcada 

Sílvia Alquézar | Pa d’en Coll

> Creix la família de l’AE Elvira-La Salle
Aprofitant la festa del 12 d’octubre, 

l’AE Elvira-La Salle va presentar tots 

els seus equips de la temporada 

2012-2013 a la pista del col·legi 

Elvira Cuyàs. Va ser un dia especial 

per a la directiva, que presideix Die-

go Carmona,  els jugadors i la massa 

social ja que el club ha arribat a una 

xifra rècord de nou equips. Per la 

pista del col·legi van passar per fer-

se la foto oficial de la temporada els 

sèniors A i B, el sots-25, els sots-21 

i els júniors A i B, en categoria mas-

culina, axí com el sènior i el júnior 

femení. Tampoc es van voler perdre 

la festa els més petits del mini mixt. 

Respecte a la temporada passada 

són novetats el sots-21 i el júnior 

B. L’acte de presentació va comptar 

amb la presència de l’alcaldessa, 

María Elena Pérez, i el regidor 

d’Esports, Marc Rodríguez | RJ
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FUTBOL SALA. EF MONTCADA

El cadet desapareix per 
manca de jugadors

L’Escola de Futbol Mont-
cada té la seva propia sec-
ció de futbol sala que la 
temporada passada estava 
formada per tres equips: el 
sènior, el juvenil i el cadet. 
Aquest any, per manca de 
jugadors inscrits, no s’ha 
pogut formar l’equip cadet 
que entrenava Aleix Ruiz. 
El conjunt del planter que 
sí que es manté és el ju-
venil, que jugarà al Grup 

2 de la Segona Divisió. 
El grup que entrena José 
Luis Carrasco debuta el 
21 d’octubre a la pista del 
Palau Solità i Plegamans 
2007.

Juvenil AE Can Cuiàs. Aquest 
equip de nova formació, en-
trenat per José Antonio Or-
tega, inicia la seva competi-
ció a la Tercera Divisió el 20 
d’octubre a la pista del barri 
contra l’Alheña B.

El club posa a la pista tot el seu planter

Rafa Jiménez | Redacció


