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CH LA SALLE
El sènior femení aconsegueix la seva 

primera victòria davant el cuer i es 

manté viu en la seva lliga particular

PÀG. 28 PÀG. 28  

KORFBAL
El Multiópticas Isis perd contra el 

vigent campió de la Lliga Nacional 

per una cistella a l’últim moment

El pavelló Miquel Poblet va 
registrar el 12 de novembre 
tres quarts d’entrada per veure 
l’amistós entre el Broncesval 
Montcada i l’Inter Movistar que 
s’emmarcava dins de la seva 
gira ‘Megacracks’ i que també 
va servir per celebrar el 30è 
aniversari del club montcadenc. 
Aquesta festa del futbol sala es 
va viure a les grades amb un 
gran ambient i també a la pista, 
on ambdós equips van oferir un 
bon espectacle. Tot i la diferència 
de dues categories, el Bronces-
val va donar la cara i va marxar 
al descans guanyant per 3 a 2 
gràcies als gols de Mario Litrán, 
Roger i Adrià Esteller. A la se-
gona meitat, l’equip madrileny 
va imposar la seva superioritat 
per acabar guanyant per 3 a 6. 
“Fa anys, la nostra afició acos-
tumava a cantar:‘El año que 
viene, Montcada-Boomerang...’. 
Doncs bé, ja hem pogut jugar 
aquest partit. No havia millor 
manera de celebrar el nostre 
aniversari”, explica Pedro Li-
trán, president del club.

Contacte amb els cracks. El dia 12 
pel matí, els jugadors de l’Inter 
Movistar van participar en una 
activitat adreçada als més petits 
amb l’objectiu de difondre el fut-
bol sala. Un total de 677 alum-
nes, de tercer a sisè de primària, 

dels col·legis públics i privats 
del municipi van gaudir, gràcies 
a la mediació de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME), 
amb una jornada amena en la 
que tots, dividits en grups, van 
tenir la possibilitat de baixar a 
la pista per fer alguns exercicis 
amb els jugadors professionals. 
Aquest clínic i l’amistós del pri-
mer equip va comptar amb la 
presència d’una representació 
de l’Ajuntament encapçalada 
per l’alcaldessa, María Elena 
Pérez.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

30È ANIVERSARI

El futbol sala montcadenc, de festa 
amb la visita de l’Inter Movistar
El Broncesval Montcada celebra tres dècades de trajectòria amb una amistós corresponent a la gira Megacracks 

Al matí, més de 600 nens i nenes del muncipi van poder estar al costat dels jugadors de l’Inter

Rafa Jiménez  | Redacció

El primer 
equip pateix 
dues derrotes 
consecutives

Després de recuperar el liderat-
ge amb una victòria de prestigi 
a la pista del Prosperitat, el Bron-
cesval Montcada ha baixat fins 
a la tercera posició de la taula 
en patir dues derrotes seguides 
al pavelló Miquel Poblet. La 
darrera es va produir el 10 de 
novembre contra el segon equip 
del Marfil Santa Coloma. Tot 
i que els montcadencs es van 
avançar en el marcador amb un 
2 a 0, els visitants es van tancar 
en defensa, i jugant a la contra, 
van aconseguir la victòria en un 
partit que sempre va estar molt 
obert (4-6). Una setmana abans, 
L’Hospitalet Bellsport, un dels 
equips més forts del grup, va re-
cuperar el primer lloc després de 
guanyar a Montcada amb un 2 a 
5. “No estic preocupat, seguim 
tercers del grup i l’equip està 
jugant bé, només cal corregir 
algunes errades que s’estan 
repetint”, ha explicat el tècnic 
Jordi Rozas.
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L’Hospitalet va guanyar al Miquel Poblet
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Abans de l’inici del partit tos dos equips es van fer un foto de família per commemorar la històrica visita de l’antic Interviu Boomerang
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El CD Montcada ha escalat 
fins a la sisena posició del grup 
1 de Primera Catalana després 
d’encadenar una bona ratxa de 
dues victòries i un empat a les 
tres darreres jornades. A l’últim 
partit a casa, l’equip verd va 
sumar els tres punts davant del 
Masnou (3-1). Amb dos gols de 
Sergi Arranz i Kike en els primers 
16 minuts, els montcadencs van 
agafar un còmode avantatge. A 
la segona meitat, el Masnou li va 
donar més feina a Dani Lledó i 
va retallar distàncies a 25 minuts 
del final. Un gol d’Ángel Cuéllar, 
al 85, va tancar el partit. 
La victòria montcadenca la va 
veure des de la grada Miki, un 
dels capitans, que encara es re-
cupera de l’agressió que va rebre 
una setmana abans a Cerdanyo-
la. El derbi vallesà de la 9ª jorna-
da va finalitzar amb empat (1-1) 
gràcies a un gol de Sergi Arranz, 
que al minut 31 neutralitzava el 
gol inicial dels locals. Però més 
que del resultat es va parlar de 
l’acció del davanter cerdanyo-
lenc Hassen Nbili, que en un salt 
li va donar un cop de cap a Miki, 
fet que li va prococar un fort trau 
pel qual va necessitar sis punts de 
sutura. El ‘9’ local, que va veure 
la targeta vermella directa, va 
rebre un partit de sanció, fet que 

va indignar el CD Montcada, 
que ha presentat recurs davant el 
comitè d’apelació. 

Duel decisiu. Situat a cinc punts 
de la promoció d’ascens, el CD 
Montcada afrontarà la propera 
jornada un partit clau al camp 
de La Jonquera, que ara mateix 
ocupa la tercera posició amb tres 
punts més que els montcadencs. 
Conscient de la importància del 
partit, el club ha organitzat un 
autocar per als seguidors que 
vulguin anar a animar l’equip.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada encadena una bona 
ratxa i escala fins a la sisena posició
Després d’empatar en un accidentat partit a Cerdanyola, els verds van sumar tres punts davant del Masnou (3-1)

Amb 8 dianes, Sergi Arranz ja és el màxim golejador del grup 1 de Primera Catalana, juntament amb Marçal Lladó, del FC Sant Quirze
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FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada es 

retroba amb la 

victòria aconseguint 

una ‘maneta’

Després de tres jornades con-
secutives sense poder guanyar, 
l’equip femení de l’Escola de 
Futbol Montcada es va retrobar 
amb la victòria a la 8a jornada 
del grup 2 de Primera Catalana 
amb una golejada a casa contra 
La Planada (5-0). Nerea Rodrí-
guez, autora de quatre gols, va 
ser la gran protagonista d’un 
partit que no va tenir massa his-
tòria i que al descans ja reflectia 
un clar 3 a 0.  Montserrat Balsa, 
a deu minuts del final, va fer el 
definitiu 5 a 0.
Una setmana abans, les mont-
cadenques no van tenir gaires 
opcions al camp d’un dels dos 
líders del grup, el CE Sabadell, 
que va guanyar per 4 a 1. Nerea 
Rodríguez va tornar a marcar el 
gol de  l’EF Montcada, que ocupa 
la sisena posició amb 14 punts.
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La UE Sant Joan, que s’havia con-
solidat a la part alta de la taula del 
grup 2 de Segona Catalana, va 
veure frenada la seva bona ratxa a 
la 10a jornada al camp del Lloreda 
(2-1). Els montcadencs van rebre 
dos gols, un de penal i un altre en 
pròpia porta, als primers 21 minuts  
i ja no van poder reaccionar, tot i 
el gol de Cristian Díaz al 56. “La 
sort no ens ha acompanyat, però 
en aquesta categoria ja saps que 
has de jugar a fons tot el partit i 
no només una part”, va explicar 
el tècnic José Manuel Martín ‘Pin-
ti’ després del matx. Una setmana 
abans, els de Can Sant Joan van 
superar l’Equipo Ja (3-1) amb gols 
de Marc Pérez (2) i Pepe. 

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La UE Sant Joan segueix a la part 
alta, tot i perdre al camp del Lloreda

Rafa Jiménez | Redacció

Els badalonins van posar fi al bon moment dels montcadencs, que portaven tres partits sense perdre 

Tot i la derrota contra el Lloreda, la UE Sant Joan està a la sisena posició amb 16 punts

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada va tornar a golejar a casa

El partit de la UD Santa Maria 
al camp del Port Athletic Club, 
corresponent a la 5a jornada del 
Grup 15 de Quarta Catalana, es 
va suspendre a 20 minuts del final 
quan els montcadencs guanyaven 
per 0 a 1 a l’estadi municipal Ibe-
ria. Una picabaralla entre el mont-
cadenc Jerian i el número 10 local 
va precipitar els esdeveniments 
en un partit calent que s’havia 
interromput minuts abans amb 
una invasió de camp per part dels 
aficionats barcelonins. L’àrbitre 
va expulsar tots dos jugadors i el 
número 10 va agredir de forma 
reiterada Jerian, que va necessitar 
assistència mèdica als vestidors.
A l’espera de la resolució del comi-

tè de competició, el Santa Maria 
va guanyar una setmana després 
el CF Catalunya (2-1) gràcies a 
un gol de Fernando Hernández al 
minut 89.

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Suspès un partit de la UD 
Santa Maria per incidents

Rafa Jiménez | Redacció

La visita al Port Athletic Club va finalitzar abans de temps

La UD Santa Maria és quarta, amb 12 punts
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El CD Montcada B no ha jugat 

cap partit a les dues últimes se-

tmanes. A la darrera jornada va 

tenir descans ja que el grup 5 

de la Quarta Catalana està for-

mat per 15 equips. Almenys, en 

el moment de fer el sorteig del 

calendari ja que el Vilassar de 

Dalt, que precisament havia de 

ser el rival dels montcadencs a 

la 7ª jornada, s’ha retirat. Amb 

10 punts, i dos partits menys, 

els verds són sisens.
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  Descans del sènior B
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El sènior masculí del Club Han-
dbol La Salle va deixar escapar 
de les mans la possibilitat de 
situar-se a la quarta posició del 
grup C de la Primera Estatal 
després de perdre a casa de for-
ma inesperada contra l’Hanbdol 
Esplugues (24-29). El rival, que 
només havia sumat tres punts 
en el que portem de tempora-
da, semblava propici perquè els 
lassal·lians sumessin la tercera 
victòria consecutiva, però el 
desenvolupament del partit va 
ser ben diferent. Més intensos i 
amb més necessitat de sumar els 
punts, els espluguins van acon-
seguir una merescuda victòria, 
aprofitant-se de les errades en 
atac i en defensa dels montca-
dencs. 
Una setmana abans, l’equip de 
Jaume Puig havia ofert una mi-
llor cara a la pista de l’Hanbdol 

Palautordera (28-30) en un par-
tit caracteritzat pel “joc brut” 
del contrincant, segons paraules 
del tècnic montcadenc. Tot i els 
problemes físics que van patir 
jugadors com Xavi Benítez, Al-
bert Maresma o Ricard Presas, 

l’equip es va refer bé i va mate-
nir la sang freda en uns intensos 
últims minuts.
Després d’aquest balanç de re-
sultats, el sènior masculí del CH 
La Salle ocupa la setena posició 
del grup amb 8 punts.

La defensa de l’H. Esplugues va ser un mur per a l’atac del sènior masculí lassal·lià

L’Hanbdol Esplugues, que només havia sumat tres punts, va donar la sorpresa al Miquel Poblet

HANDBOL. CH LA SALLE

El sènior masculí deixa escapar 
l’opció de situar-se a la quarta plaça

Rafa Jiménez | Redacció
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L’esperada primera victòria del 
sènior femení del Club Handbol 
La Salle va arribar a la 6a jornada 
al pavelló Miquel Poblet contra el 
CH Sant Esteve Sesrovires (21-13), 
el cuer que s’ha quedat com l’únic 
equip de Lliga Catalana que enca-
ra no sap el que és guanyar. 

Les montcadenques, que sumen 
tres punts en aquesta lliga, tots 
aconseguits a casa, van tornar a la 
crua realitat una setmana més tard 
a la complicada pista de l’Hanbdol 
Tortosa, que ocupa la tercera po-
sició. Les tortosines no van donar 
marge a la sorpresa i va guanyar 
per un contundent 32 a 13.

El femení ja sap el que 
és guanyar un partit

Rafa Jiménez | Redacció

La primera victòria va arribar davant el Sant Esteve Sesrovires
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El femení encara s’està adaptant a la nova categoria i només ha sumat tres punts en set partits

Els rollers de Can Cuiàs van 
celebrar el Halloween amb una 
sortida a Barcelona disfressats 
d’esquelets. Un grup de 40 pa-
tinadors sobre rodes va partici-
par a la sortida que es va fer el 
2 de novembre, juntament  amb 
l’Associació de Patinadors de 
Barcelona, per la zona olímpica. 

Els rollers de 
Can Cuiàs, de 
Halloween
Rafa Jiménez | Redacció

PATINATGE SOBRE RODES
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> El CP Cant Sant Joan presenta els seus equips
El Club de Petanca de Can Sant Joan va aprofitar el 4 de novembre per 

fer la foto de tots els seus equips. El primer, que va pujar la temporada 

passada a Tercera, està oferint un molt bon rendiment i al seu últim partit 

va empatar contra el Sant Antoni de Llefià després d’una setmana de des-

cans. El segon equip, de Cinquena, va perdre amb el Quatre Barres (9-7) 

i va empatar amb la Peña Bética de Mollet (8-8). El femení, de Quarta, va 

guanyar el Pomar (5-4) i l’AV Morera (3-6) | RJ

El Multiópticas Isis va estar a punt 
de donar la sorpresa i superar, a la 
segona jornada de la Lliga Nacio-
nal, el CEVG, el vigent campió. 
Una cistella, a manca de menys de 
mig minut per al final, li va donar 
el triomf als de Vilanova per un 
ajustat 17 a 18. Els de David Rúa 
es van poder refer una setmana 
més tard, guanyant el KC Barce-
lona (16-14). Per la seva part, el se-
gon equip, que juga a Segona, va 
superar el KC Barcelona B (18-8) i 
va perdre amb el CEVG B (9-22). 

Els montcadencs van perdre contra el CEVG amb una cistella a manca de menys de mig minut

KORFBAL

El Multiópticas Isis, a prop de la 
sorpresa davant del vigent campió 

Rafa Jiménez | Redacció

Una quarantena de patinadors, que formen part de l’entitat de Can Cuiàs, no es va voler perdre l’oportunitat de fer el seu esport disfressats 

Foto de la plantilla del primer equip del Multiópticas Isis que entrena David Rúa

El Tennis Taula La Unió, format 
per Xavier Mola, Oriol Ballesta i 
Francisco Javier Aguado, segueix 
sense poder guanyar a fora de 
casa i va perdre en la seva visita 
a Ripollet (4-2). D’altra banda, el 
club ja prepara per al 8 de desem-
bre un Open de Nadal. Per a més 
informació: http://ttlaunio.wordpress.

El TT La Unió 
continua sense 
guanyar a fora
Rafa Jiménez | Redacció

TENNIS TAULA
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El femení va caure amb un rival que encara no havia guanyat

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El sènior masculí suma 
dues victòries seguides

El sènior masculí del CEB 
Can Sant Joan ha pujat 
llocs a la taula després 
d’encadenar dues victòries 
consecutives. L’1 de novem- 
bre va guanyar el partit 
ajornat, corresponent a la 
5a jornada, a la pista del 
CB Montmeló B (63-68). 
Al següent matx, ja de la 8a 
jornada, el Can Sant Joan-B. 
Montseny va superar el Bàs-
quet La Mina B (60-56).

Sènior femení. El Jesus Ma-
ria i Josep, que encara no 
havia guanyat cap partit al 
grup 8 de Tercera Divisió, 
es va estrenar en la seva vi-
sita a Montcada, superant el 
sènior femení del CEB Can 
Sant Joan (50-64). Abans 
de la quarta derrota de la 
temporada, les montcaden-
ques havien ofert una mi-
llor imatge a la pista del CB 
Masquefa, on van guanyar 
per 39 a 45.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

L’AFS Bosc d’en Vilaró, equip de nova creació, està en un gran moment de forma
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L’AFS Bosc d’en Vilaró 
continua llançat i ja acu-
mula cinc victòries conse-
cutives que l’han situat al 
primer lloc de la Segona 
Divisió B. Això sí, amb un 
partit més i els mateixos 
punts, 18, que el CCA Pla-
za Macael. 

Els montcadencs, que no-
més han perdut un partit 
en tot el que porten de 
temporada, van sumar 
dos nous triomfs a casa, 
contra el Granollers Can 
Bassa C (3-2),  i a la pista 
del cuer, el CE Montigalà-
Badalona B, per un avas-
sallador 2 a 8.  

Rafa Jiménez |  Redacció

L’AFS Bosc d’en Vilaró ja 
és un dels líders de grup
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El B. Montseny acumula un balanç positiu de victòries (3) i derrotes (2)

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs ja pot pre-
sumir d’haver aconseguit la 
seva primera victòria a la 
Preferent. A la 3a jornada, 
els homes de Matías Ruiz 
van sumar el seu primer 
triomf davant el Futsal Po-
laris (6-5) en un partit molt 

emocionant. A falta de 50 
segons, el Polaris va empa-
tar. El gol de la victòria, fet 
per Eric Carretero, va arri-
bar quan només mancan-
ven 20. “Li estem agafant 
el pols a la competició i 
s’han de millorar aspec-
tes”, ha dit el seu tècnic.

Rafa Jiménez |  Redacció

Primera victòria de l’AE 
Can Cuiàs a Preferent

FUTBOL SALA

L’equip sènior de futbol sala 
va disputar l’11 de novem-
bre el seu primer partit de 
la temporada a casa, corres-
ponent a la tercera jornada 
de competició. Els homes 
de José Luis Carrasco no 
van poder passar de l’empat 

contra el Castellnou CFS 
(2-2). Tot i el gol inicial en 
contra, els montcadencs li 
van poder donar la volta al 
marcador, però van acabar 
cedint un punt. Sisens amb 
4 punts, els seus propers ri-
vals seran el Munich i l’EF 
Barberà Andalucia.   

Rafa Jiménez |  Redacció

Empat en el debut a 
casa de l’EF Montcada

HANDBOL

El sènior B del CH La Sa-
lle continua imparable i ja 
és líder després de guanyar 
els quatre partits que ha dis-
putat fins ara gràcies al seu 
bon treball defensiu. Les 
dues últimes victòries van 
arribar contra l’AE Xarxa 

B (23-21) i a la pista del CH 
Sant Fost B (17-30).

Veteranes. L’equip màster 
femení tampoc coneix en-
cara la derrota i en el seu 
debut a casa va aconseguir 
la segona victòria davant  
l’H. Cardedeu (24-12).

Rafa Jiménez |  Redacció

Ple de punts del segon 
equip del CH La Salle 

El sènior B de l’AE Elvira 
La Salle va patir la seva se-
gona derrota consecutiva a 
la pista del Canovelles BC 
(69-57) i baixa fins a la ter-
cera posició. El sènior A és 
cinquè després de perdre a 
la pista del CB Sinera (64-
53) i guanyar el CB Llava-
neres (85-52). El femení no 

ha jugat a les dues últimes 
jornades ja que va descan-
sar i el partit contra el Jesus 
Maria i Josep es va ajornar. 
El sots-25 segueix segon des-
prés de guanyar el Sant Pol 
(84-69) i perdre a Manlleu 
(75-59). El sots-21 és tercer 
en superar Les Franqueses 
(42-69) i perdre amb el Ca-
novelles (53-64).
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Mal moment del sènior B que havia començat la lliga amb cinc victòries seguides

El conjunt B encaixa la 
segona derrota seguida
Rafa Jiménez |  Redacció

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE
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El júnior B de l’AE Elvira- 
La Salle ocupa la desena 
posició del seu grup amb 
un balanç de cinc derrotes 
i tres victòries. A les dues 
últimes setmanes, els mont-
cadencs van guanyar a casa 
el CB Vila de Montornès B 
(53-43) i van perdre a la pis-
ta del segon, el Sant Andreu 
Nazaret, per un contundent 
72 a 41. “És un equip amb 
possibilitats, però li manca 
confiança i es deixa anar 
quan els partits es compli-
quen. Hem de seguir tre-
ballant”, diu el seu tècnic, 
Miguel Ángel Ganella.   

El Turó manté les activitats,
tot i els seus problemes d’espai

ESPORT ESCOLAR

Aquest curs s’ha arribat a un acord amb l’IME per poder utilitzar un dia la pista de la Zona Esportiva Centre

L’escola El Turó aplega 
aquest curs 102 nens i nenes 
que fan algunes de les acti-
vitats esportives extraescola-
res que inclouen futbol sala, 
bàsquet, patinatge, karate, 
psicomotrocitat, multiesport 
i funk. “Per a nosaltres és 
un èxit que hi hagi tants 
alumnes que facin esport 
al col·legi tot i la manca 
d’espai que tenim”, co-
menta Nacho Gálvez, coor-
dinador de les activitats ex-
traescolars del Turó. L’escola 
només disposa d’una pista i 
un petit gimnàs el que obli-
ga a confeccionar cada dia 
dues franges horàries per 
fer esport, “amb els proble-
mes que això suposa per 
als pares i mares”, i impe-
deix que es puguin progra-
mar noves activitats “que 
responguin a les deman-
des dels alumnes”, segons 
explica Gálvez. Després 
d’anys de reivindicacions, 
aquest curs s’ha pogut arri-
bar a un acord amb l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure 
(IME) per poder utilitzar els 
dimecres a la tarda la pista 
coberta de la Zona Espor-

tiva Centre perquè pugui 
entrenar un dels tres equips 
de futbol sala. Tot i aquest 
avanç, Gálvez creu que els 
espais encara són “insufi-
cients”.
Distribuïts per xifres, hi ha 
tres equips de futbol sala, 
un benjamí i dos alevins, 
amb 30 nens. A la resta 
d’activitats hi ha 12 en mul-
tiesport; 9 en bàsquet; 24 en 
patinatge; 11 en karate, 6 en 
psicomotricitat i 10 en funk.  

Rafa Jiménez | Redacció

El grup del júnior B, que l’any passat eren cadets, està notant el canvi de categoria 
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Alumnes que fan bàsquet dintre de multiesport esperen el seu torn. En segon pla, l’equip de futbol sala de bejamins

El cadet femení del CEB 
Can Sant Joan no està te-
nint sort en aquest inici de 
competició i, de moment, 
no ha pogut guanyar cap 
partit en el que porten de 
temporada. Després de sis 
jornades, l’equip ocupa 
l’últim lloc del grup 4 del 
Nivell B del Campionat 
Territorial amb un balanç 
de sis derrotes i cap vic-
tòria. L’última ensopegada 
es va produir a la pista del 
UE Sant Cugat 1, que va 

aconseguir el triomf per 45 
a 27. Els seus propers par-
tits seran contra el líder, el 
CN Sabadell, i el CE Esco-
la del Carme B.

Júnior. L’altra cara de la 
moneda és l’equip júnior 
que ja encadena set vic-
tòries seguides i se situa a 
la tercera posició amb una 
única derrota, la del seu 
debut. A les últimes dues 
jornades, va superar el CB 
L’Ametlla (82-51) i el CB 
Nou Esplugues (43-51).

El cadet femení encara 
no ha pogut guanyar
L’altra cara és la del júnior, que suma set victòries seguides

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip cadet femení del CEB Can Sant Joan no ha sumat cap victòria
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BÀSQUET. CB MONTCADA

El pre-infantil lidera el seu 
grup amb només una derrota
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L’equip pre-infantil del Club 
Bàsquet Montcada és líder 
del seu grup després d’haver 
guanyat cinc partits i només 
perdut un. L’última victòria 
dels montcadencs es va pro-
duir a la pista del cuer, l’AEE 
Col·legi Cultural BDN, 
amb un contundent 17 a 55. 
Després de sis jornades, el 
pre-infantil suma 11 punts i 
comparteix el lideratge amb 
el CB Parets, l’únic equip 
que, de moment, ha estat 
capaç de guanyar-lo. El club 
presentarà els seus equips el 
17 de novembre a les 12h a 
la pista coberta del centre. El pre-infantil del CB Montcada no està trobant gaire oposició en el seu grup 

El club presentarà els seus equips el 17 de novembre, a les 12h, a la pista coberta del centre

Rafa Jiménez | Redacció
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Una de les monitores amb el grup de 12 alumnes que fa multiesport

Un júnior B massa irregular se 
situa a la part mitja de la taula
L’equip de Miguel Ángel Ganella ocupa la desena posició amb cinc derrotes i tres victòries

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN
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Inici irregular de l’únic femení del club

El cadet-juvenil femení ha 
iniciat de forma irregular 
la seva participació al grup 
1 de la Divisió d’Honor. 
De moment, les noies que 
entrena Pepe Cervero han 
perdut dos partits i només 
han pogut guanyar un, a la 
segona jornada, a la pista de 
l’FS Sant Just (2-3). Al seu 
últim partit, les montcaden-
ques van caure al pavelló 
Miquel Poblet contra el CF 
Corbera (2-4). Després de 
tres jornades, l’únic equip 

femení del Broncesval 
Montcada és vuitè amb 3 
punts. 

Juvenil masculí. El grup que 
dirigeix Lolo Rodríguez es 
va recuperar de la sorpre-
nent derrota a la pista del 
Salou amb una victòria al 
pavelló Miquel Poblet con-
tra el Sicoris (5-2), que es 
avançar amb un primer 
gol. Després de sis jornades, 
els montcadencs ocupen la 
setena posició de Nacional 
amb 9 punts. 

Només han pogut sumar tres punts en tres jornades

El cadet-juvenil femení no va poder amb el Corbera, que va sumar els tres punts
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L’aleví D no guanya a casa, però 
segueix invicte com a visitant

FUTBOL. EF MONTCADA

L’equip de l’EF Montcada, que ha perdut els seus tres partits com a local, ha guanyat i ha empatat a fora de casa

L’aleví D de l’EF Montcada 
és tercer per la cua del grup 
42 de Quarta Divisió amb 4 
punts i una curiosa estadísti-
ca: no ha sumat cap punt a 
casa i està invicte com a vi-
sitant. Després de descansar 
a la 5a jornada, els montca-
dencs van perdre a casa con-
tra l’EF Sabadell B (2-6). 

Juvenils. L’A és cinquè des-
prés de dos empats amb la 
UE Castellar (1-1) i el Car-
dedeu (2-2). El B és novè. 
Va empatar contra la Saba-
dellenca (2-2) i va perdre 
amb el Sabadell Nord (1-2). 

Rafa Jiménez | Redacció

L’aleví D s’està demostrant massa insegur a casa. A la 3a jornada, el Castellar li va guanyar amb un clar 2 a 9

FUTBOL SALA.

Aquesta temporada, l’AE 
Can Cuiàs havia decidit 
confeccionar un juvenil 
per nodrir de jugadors el 
primer equip, que milita a 
Preferent. Aquest nou con-
junt havia de jugar al grup 
4 de Tercera, però la man-
ca d’efectius ja va obligar a 
suspendre els seus primers 

partits oficials. El debut s’ha 
anat endarrerint fins que 
els dirigents del club han 
decidit retirar definitiva-
ment el conjunt que havia 
d’entrenar José Antonio Or-
tega. “És una llàstima per-
què vam crear aquest ju-
venil amb molta il·lusió”, 
ha comentat Matía Ruiz, 
tècnic del primer equip.

El segon equip de  
l’AE Can Cuiàs es retira
No ha començat la competició per manca de jugadors

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA. EF MONTCADA

Una derrota, una victòria 
i un empat. El juvenil de 
l’EF Montcada ja ha co-
negut tots els resultats pos-
sibles a les tres primeres 
jornades de competició del 
grup 2 de la Segona Di-
visió. Després de debutar 
amb una derrota a la pista 
del Palau Solità i Plega-

mans (3-1), els homes de 
José Luis Carrasco Gaba-
rrón han millorat el seu 
rendiment i van aconse-
guir guanyar el Pineda de 
Mar (3-2), gràcies a un gol 
de Daniel Martín, i treure 
un empat de la pista del 
cuer, el Cardedeu (2-2), 
amb un gol ‘in extremis’ 
d’Adrián Sánchez.    

Tres jornades, tres 
resultats per al juvenil
El seu balanç és d’una derrota, una victòria i un empat

Rafa Jiménez | Redacció

En un partit molt ajustat, el juvenil de l’EF Montcada va superar el Pineda de Mar 

FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

Després de les dues derro-
tes a l’inici de la lliga, el 
juvenil del CD Montcada 
ja acumula quatre partits 
seguits sumant, el que l’ha 
permès pujar fins a l’onzena 
posició amb 8 punts. A la 5ª 
jornada, els montcadencs 

van guanyar el Can Rull-
Rómulo Tronchoni amb 
un clar 3 a 1. Una setma-
na més tard, l’equip de 
Jordi García va empatar a 
un al camp del cuer, el CE 
Sabadell C, que d’aquesta 
manera aconseguia els seus 
primers punts.

Bon moment dels verds
Ja acumulen quatre partits consecutius puntuant

Víctor Munuera, capità del juvenil, va marcar el primer gol al Can Rull-RT

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL. CH LA SALLE

El cadet femení del Club 
Hanbdol La Salle encara 
no sap el que és perdre i 
suma tres victòries en els 
tres partits que ha jugat al 
grup C de la Primera Ca-
talana. Després de guanyar 
els dos primers amb una 

diferència de més de 20 
gols i ajornar el seu tercer 
partit a casa de l’Esportiu 
Castelldefels, les de Pep 
Vives van superar l’altre 
equip que també es man-
tenia invicte, el CE Molins 
de Rei, amb un clar 35 a 
23.   

El cadet femení, invicte
Ha guanyat els tres partits que ha disputat fins al moment

El cadet femení no va tenir problemes per superar l’EF Torrelles (16-41)

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA. FS MONTCADA 
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