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EVA  NIETO I CARLES CIRERA
La parella montcadenca de ball 

esportiu afronta el Mundial després de 

dos nous èxits a Parma i París.

PÀG. 28 PÀG. 28  

BRONCESVAL
Golejada amb 9 gols dels 

montcadencs per oblidar les tres 

últimes derrotes

El sènior femení de l’Escola de 
Futbol Montcada ha recuperat 
llocs a la taula i ja torna a ocu-
par la quarta posició del grup 
2 de Primera Catalana després 
de superar amb nota els seus 
dos últims enfrontaments con-
tra rivals que estaven millors 
classificats. A la 10a jornada, 
les montcadenques no van des-
aprofitar l’oportunitat d’avançar 
el Cerdanyola a la taula i es van 
emportar el derbi vallesà per 2 
a 1 gràcies a dos gols de Nerea 
Talavera a la segona meitat. El 
gol visitant va arribar a pocs 
minuts del final, però no va 
evitar la victòria de les noies 
d’Antonio Moya, que la van de-

dicar a la jove de Can Sant Joan 
que una setmana abans havia 
mort en un accident de trànsit 
a la C-58. 
A la jornada anterior, l’EF 
Montcada havia donat la gran 
sorpresa al camp d’un dels dos 
líders, el Manresa. A les prime-
res vuit jornades, les manresa-
nes havien aconseguit guanyar 
tots els seus partits i només 
havien rebut cinc gols en con-
tra. En el moment més inespe-
rat,  i al camp més complicat, 
les montcadenques van fer un 
partit perfecte i van aconseguir 
la victòria amb un espectacular 
1 a 4 gràcies als gols de Nerea 
Rodríguez, en dues ocasions, 
Georgina Vendrell i Ronnie. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada escala posicions a la taula 
després de superar dos rivals directes 
Les montcadenques van donar la sorpresa derrotant un dels líders, el Manresa (1-4), i es van emportar el derbi vallesà contra el Cerdanyola (2-1)

Des del 3 de novembre, quan va caure al camp del CE Sabadell, el sènior femení ha encadenat tres victòries consecutives
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Definitivament, la Unió Esportiva 
Sant Joan ha entrat en un sotrac 
de joc i resultats i, després de tres 
derrotes consecutives, ja està a 
tres punts de la primera posició de 
descens directe. Al seu últim par-
tit, l’equip de José Manuel Martín 

‘Pinti’ no va tenir sort i va perdre al 
camp d’un dels dos líders, el Turó 
de la Peira (3-2), per culpa d’un gol 
a l’últim minut que, segons el pre-
sident del club, José González, “es 
va fer amb la mà”.
Una setmana abans, els montca-
dencs van oferir una pitjor imatge 

en la derrota contra l’Argentona 
(1-3) que va fer esclatar el seu tècnic 
per la falta de compromís d’alguns 
dels seus jugadors: “Aquí cadascú 
fa la guerra pel seu costat i no 
demostrem ser un equip. Si con-
tinuem amb aquesta dinàmica, 
anirem malament”. 

La UE Sant Joan pateix tres derrotes 
seguides i ja ha de mirar cap a baix

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Després d’un bon inici, la UE Sant Joan s’ha complicat el seu camí a la Segona Catalana

‘Pinti’, tècnic local, va esclatar després de la derrota a casa contra l’Argentona

Rafa Jiménez | Redacció
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De penal i a l’últim minut. 
Aquesta és una de les frases 
fetes més tòpiques del futbol, 
però serveix per explicar el 
desenllaç de la victòria del CD 
Montcada davant del Lloret 
(3-2) a la 12a jornada. Com és 
habitual, els verds van iniciar 
amb molta força el partit i Ser-
gi Arranz va obrir el marcador 
al minut 9. Poc a poc, el Lloret 
es va anar fent amb el domini 
i, a l’inici de la segona part, 
li va donar la volta al marca-
dor, posant-se per davant des-
prés d’un gol de penal. El CD 
Montcada no es va donar per 
vençut. Kike va empatar al 62 i 
a l’últim minut Sergi Arranz va 
fer el gol de la victòria després 
de transformar un penal. Així, 
el davanter es consolida com 
a millor ‘artiller’ del grup 1 de 
Primera Catalana amb 11 gols, 
els mateixos que Marçal Lladó, 
del Sant Quirze. 
Després de la derrota del seu 
equip, el tècnic del Lloret, 
José José Ángel Valero, es va 
queixar amargament a la roda 
de premsa de l’actuació de 
l’àrbitre, Galera Serrano: “No 
és la primera vegada que 
tenim un arbitratge així. Hi 
ha algú que vol que el Lloret 
baixi de categoria”. 

Una setmana abans, el CD 
Montcada no va poder tornar 
de La Jonquera (3-1), tercer 
classificat, amb cap punt. Tot i 
avançar-se en el marcador amb 
un nou gol de Sergi Arranz, els 
gironins li van acabar donant 
la volta al resultat, ja abans del 
descans, per consolidar la seva 
posició de privilegi.  

Cinquens. Després de la victòria 
davant del Lloret, els verds pu-
gen a la cinquena posició, tot i 
que el seu tècnic Jordi Salvan-
yà no vol mirar més enllà del 
proper partit, que serà un der-
bi al camp del Ripollet: “Hem 
d’anar setmana a setmana, 
deixant-nos del conte de la 
lletera”. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Un inspirat Sergi Arranz permet al 
CD Montcada continuar somniant
Els verds pugen a la cinquena posició de la mà del seu davanter, que ja suma 11 gols en 12 jornades 

Sergi Arranz es consolida com l’home gol del CD Montcada amb unes xifres de rècord
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Encara amb un partit menys 
que alguns dels seus rivals, 
el CD Montcada B va tornar 
a la competició al grup 5 de 
la Quarta Catalana després 
de dues jornades de descans 
i ho ha fet amb bon peu. Els 
montcadencs han pujat a la 
quarta posició del grup 5 amb 
16 punts després de guanyar a 
casa la UD Águila (2-4) i derro-
tar a l’estadi de la Ferreria La 
Salut Pere Gol (4-1) | RJ
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    Bona ratxa del B

FUTBOL. 4a CATALANA

Un gol al 88’ evita 

la victòria de la UD 

Santa Maria contra 

un dels líders

Amb un partit menys que els dos 
primers classificats, Peña Depor-
tiva Pajaril i Racing Vallbona, la 
UD Santa Maria ocupa la quar-
ta posició del grup 15 de Quarta 
Catalana amb 16 punts, els ma-
teixos que el CE Tecnofutbol B. 
La UD Santa Maria va jugar el 
seu últim partit el 17 de novem-
bre, ja que a la darrera jornada 
va descansar a causa de la retira-
da de l’At. Ibèria B. El Vallbona 
visitava la Ferreria a la 7a jorna-
da, sent un dels líders. L’equip de 
Juan Meca es va avançar al 65 
gràcies a un acció de Fernando 
Hernández. El gol de l’empat va 
arribar a l’últim minut, privant 
els montcadencs de la victòria.

Decisió del comité. Li ha donat 
els tres punts a la UD Santa 
Maria del partit suspès contra 
el Port Athletic Club (0-1).

Rafa Jiménez | Redacció

Jordi Moreno, en un acció contra el Vallbona
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Les baixes per lesió i sanció de 
Xavi Benítez i Pere Farrés i la 
definitiva de Jesús Pons, que 
per motius personals ha decidit 
deixar el club, van perjudicar en 
excés el sènior masculí del Club 
Hanbdol La Salle que no va po-
der sumar cap punt a la pista de 
l’OAR Gràcia (32-21), un dels 
equips més forts del grup C de 
la Primera Estatal. 
La primera meitat va ser iguala-
da i es va arribar al descans amb 
un ajustat 14-13. A la segona part, 
els montcadencs van acusar la 
manca de banqueta, fet que els 
sabadellencs van aprofitar per 
marxar definitivament. 

Una setmana abans, l’equip de 
Jaume Puig no va poder passar 
de l’empat a casa contra el Flo-
rida Universitària (25-25). Va 
ser un partit estrany, dominat 
a l’inici pels montcadencs que 
al final van patir per salvar un 
punt. A manca de mig minut, 
els valencians guanyaven per un 
i tenien la possessió de l’esfèric. 
Després d’un temps mort de-
manat pel tècnic visitant, els 
lassal·lians van recuperar la pi-
lota i van forçar un penal que 
Albert Maresma va transformar 
en el definitiu empat a 25. 
Després d’aquests dos partits dis-
putats, els montcadencs ocupen 
la novena posició amb 9 punts.

Femení. L’equip que entrena Es-
peranza Hoyos, que va descan-
sar a la 8a jornada, va deixar 
escapar una oportunitat d’or per 
pujar llocs a la taula i va caure 
al pavelló Miquel Poblet davant 
un rival directe com el CH Vi-
lanova (14-16). Va ser un partit 
molt igualat des del principi on 
les defenses es van imposar cla-
rament davant dels atacs i les 
porteres d’ambdós equips van 
tenir una actuació molt desta-
cada. Al final, el Vilanova es va 
emportar els 2 punts i deixa en 
una situació molt complicada les 
montcadenques, que ara ocupen 
la última posició a la taula amb 
només 3 punts.

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL

Les baixes per lesió o sanció 
perjudiquen el sènior masculí 
L’equip va perdre amb l’OAR Gràcia sense Benítez, Farrés i Pons, que ha deixat el club 

> Campanya ‘Amics per sempre’ per captar socis

El club, que està preparant el relleu a la presidència ja que Josep 
Maresma deixarà el càrrec a final d’any, ha llançat una campanya per 
captar socis. Sota el lema ‘Amics de Primera’, s’ha creat un carnet 
que, al preu de 30 euros, permet accedir a una sèrie de descomptes 
directes que, segons el club, tenen un valor de 350 euros. Els esta-
bliments que col·laboren en aquesta campanya són Assegurances 
Ezquerra i Gracia, cafeteria Tribi’ss, restaurant Casa Juanita, Ar&Es, 
Multiópticas Isis, Gestoria Herben i Didac, centre de fisioteràpia i re-
flexologia podal | RJ
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> Les dones del CP Montcada mantenen el nivell
L’equip femení del Club Petanca de Montcada continua amb la seva bona 

ratxa de resultats i ha sumat la victòria a les últimes jornades contra el 

Mongat (7-2) i el San Juan de Llefià (6-3). Per la seva part, el primer equip 

del club, que juga a Tercera, també va guanyar els seus partits contra el 

Nova Lloreda Sud (13-3) i el Ronda Llefià (6-3). El segon conjunt masculí, 

continua amb la seva línia irregular. Va perdre contra la Unión de Ripollet 

(9-7) i va superar el Plaza Catalunya Llagosta (9-7) | RJ
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Després de tres derrotes consecutives, el Broncesval Montcada va recuperar el camí de la victòria davant la Peña Deportiva d’Eivissa

Amb tres derrotes consecutives, 
el Broncesval Montcada havia 
perdut pistonada en la seva llui-
ta per aconseguir l’ascens. Tot i 
les baixes de Gerard Esteller, el 
porter Pol i Javi Grimaldos, els 
montcadencs es van recuperar al 
seu últim partit, disputat al pave-
lló Miquel Poblet, contra la Peña 
Deportiva d’Eivissa, un rival 
que només ha sumat un punt en 
tota la temporada. Els golejadors 
montcadencs van ser Riquelme 
(2), Jordi Martí (2), Manel (2), 

el porter Aleix (1), Mario (1) i 
Roger (1). L’entrenador Jordi 
Rozas es motra satisfet per haver 
recuperat el nivell de joc, després 
de la derrota set dies abans a la 
pista del Sícoris de Lleida (4-2), 
i dema tranquil·litat a l’entorn: 
“La lliga és molt llarga i segur 
que estarem a dalt, però amb 
paciència”. 
Després d’11 jornades, els mont-
cadencs són tercers, amb 21 
punts, i liderant un grup amb 
dos equips més: Marfil B i Vilas-
sar de Mar. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El Broncesval es 
recupera amb nou gols
La Peña Deportiva va pagar els plats trencats

El Multiópticas Isis B ha empa-
tat els seus dos últims partits que 
ha disputat a casa, oferint una 
imatge ben diferent. Contra el 
Vallparadís, un dels equips més 
forts, l’empat a 13 va tenir gust a 
victòria, tot el contrari que davant 
del CK Baix Empordà (18-18), un 
equip recentment ascendit i que 
només ha sumat una victòria.

Primer equip. Al seu últim partit, 
el Multiópticas Isis A va perdre 
contra el Vallparadís (9-29).

El primer equip només ha jugat un partit en dues jornades i va perdre amb el Vallparadís (9-29)

KORFBAL

El Multiópticas Isis B encadena  
dos empats de manera consecutiva

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip B, entrenat per Juanma Fernández, té un balanç de dues victòries, dos empats i una derrota 

> Torneig de Nadal de la UE Montcada
La Unió Escacs Montcada organitza un Torneig de Nadal que es farà el 

22 de desembre al Miquel Poblet. Serà un torneig amb dues categories, 

per a infants i adults, i les inscripcions es poden fer per correu electrònic 

(uemontcada@hotmail.com) o per telèfon, trucant al 687 123 114 | RJ 

> Properes activitats de la Penya Barcelonista 
La penya ‘culé’ està preparant un seguit d’activitats per al Nadal. El 16 

de desembre organitza un esmorzar per als seus socis al Cafè Colom de 

l’ABI. El preu és de 7 euros i cal fer la reserva abans del dia 14. El dia 

23, a les 19h, la penya organitza un quinto a l’ABI amb regals relacionats 

amb el F.C.Barcelona i el 3 i 4 de gener es farà un torneig per parelles 

del joc FIFA13 per PlayStation. El torneig està obert a tothom i té un preu 

d’inscripció per parella de 8 euros per als socis i 10 per als no socis. Les 

inscripcions s’hauran de fer al Cafè Colom abans del 31 de desembre | RJ 

BALL ESPORTIU

La parella de ball formada per Eva 
Nieto i Carles Cirera continua re-
copilant èxits a les competicions on 
participa. El 24 de novembre, en re-
presentació del club Endansa i del 
Team Dynamik, la parella montca-
denca va guanyar a Parma (Itàlia) 

el WDSF senior I Latin, repetint la 
victòria que ja havien aconseguit 
el 9 de novembre a París (França). 
El proper repte de Nieto i Cirera 
es fer un bon paper al campionat 
del Món que es disputa el cap de 
setmana de l’1 i el 2 de desembre a 
Rouen (França).

Nou triomf de Nieto i Cirera
Rafa Jiménez | Redacció

TAEKWONDO

El Lee Young està preparant la pro-
pera edició del Mundial de Poomsae 
(tècnica) que es farà a la ciutat co-
lombiana de Tuján entre el 6 i el 9 
de desembre. El club montcadenc 
anirà amb una delegació formada 

per cinc esportistes. Diego Carrillo, 
Alberto Jo Lee i Soomi Jo Lee par-
ticiparan en categoria individual, 
tot i que aquesta també ho farà en 
parella amb el seu germà i en trio, 
juntament amb Yolanda Fidalgo i 
Gemma Adelantado. 

Mundial per al Lee Young
Rafa Jiménez | Redacció

El Tennis Taula La Unió orga-
nitza la primera edició de l’Open 
de Nadal, que se celebrarà el 8 de 
desembre a les instal·lacions de La 
Unió. Hi haurà premis per als tres 
primers classificats de tres catego-
ries: infantil, juvenil i adults. Les 
inscripcions, al preu de 10 euros 
per als socis de La Unió i de 12 per 
als no socis, es podran fer fins al 7 
de desembre. Per a més informa-
ció es pot consultar el web www.
ttlaunio.wordpress.com o trucar al 
telèfon 685 971 923. D’altra banda, 
l’equip del TT La Unió va obtenir 
a Parets la primera victòria de la 
temporada a domicili (3-4). Una 
setmana abans, havia guanyat a 
casa el Sant Andreu B (4-3).

El TT La Unió 
prepara 
I’Open de Nadal
Rafa Jiménez | Redacció

TENNIS TAULA

> Inscripcions per a la Lliga d’Hivern de futbol-7 
L’IME ha ampliat fins al 17 de gener el termini d’inscripcions per a la Lliga 

d’Hivern de Futbol-7. Les inscripcions es poden fer, de dilluns a divendres, de 

9 a 13h, i de dimarts i dijous, de 17 a 19h, a la seu de l’IME (carrer Tarragona, 

32). La qüota d’inscripció és de 825 euros per equip i el pagament es pot fer 

fraccionat (en el moment de fer la inscripció i a principis de març) | RJ 
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Després d’una setmana de 
descans, el sènior femení del 
CEB Can Sant Joan va re-
prendre la competició amb 
una derrota a casa contra el 
Vedruna Gràcia B (57-65). 
Les montcadenques són 

vuitenes amb un balanç de 
tres victòries i cinc derrotes.

Sènior masculí. Va encade-
nar dues noves derrotes 
contra el CB Tordera (87-
78) i el Luk-Store Gassó Ri-
pollet (57-58).

El seu tècnic creu que tenen nivell per guanyar la lliga

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE

El sots-21 es consolida 
a les primeres posicions

Amb un balanç de vuit vic-
tòries i només dues derro-
tes, l’equip sots-21 de l’AE 
Elvira La Salle es manté a la 
part alta de la taula del seu 
grup. De moment, els mont-
cadencs ocupen la tercera 
posició amb 18 punts, els 
mateixos que el CB Vila de 
Montornès i a dos del líder, 
el CE Vilatorta. L’equip que 
entrena Ignasi de la Fuente 
s’ha recuperat bé de la sego-

na derrota de la temporada 
que va patir a la 8a jornada 
contra el Canovelles BC i  
ha sumat dues noves vic-
tòries contra la UEB Mar-
torelles (48-77) i el CB Santa 
Perpètua (78-51). El seu 
proper partit serà a la pista 
del líder. “Hem format un 
equip molt compacte i es-
tic molt satisfet. Crec que 
depèn de nosaltres poder 
guanyar aquesta lliga”, 
explica de la Fuente. 

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL

Al pavelló Miquel Poblet, els veterans van poder amb el Matadapera
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L’equip màster masculí del 
Club Handbol La Salle va 
sumar a la 3a jornada,  i en 
el seu segon partit, la prime-
ra victòria de la temporada 
contra el Veterans Matada-
pera (29-25) en un partit en 
el que el tècnic Joan Espona 
va ser expulsat. 

Sènior B. Continua impara-
ble a la Tercera Catalana i 
ja acumula sis victòries se-
guides, les últimes contra el 
Sabadell Handbol (29-26) i 
el CH Llagostera B (24-28). 
Amb 12 punts, els montca-
dencs comparteixen liderat-
ge amb l’H. Garbí Palafru-
gell, el seu proper rival.

Rafa Jiménez |  Redacció

L’equip de veterans suma 
la seva primera victòria
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Les montcadenques sumen 11 punts en el que porten de temporada

El sots-21 està fent una molt bona temporada de la mà d’Ignasi de la Fuente

El femení segueix  
a la part mitja baixa 

FUTBOL SALA

Després de les dues prime-
res derrotes en el debut a 
Preferent, l’AE Can Cuiàs 
ha encadenat tres jorna-
des seguides sense perdre. 
Els seus dos últims partits 
van finalitzar amb empat. 
A domicili, a la pista del 
Mampar Bruc (3-3), pe-

núltim a la classificació, 
i a les pistes del barri de 
Can Cuiàs contra el Sang 
Culé (5-5), un dels equips 
que està situat a la parta 
alta de la taula. Després 
d’aquestes cinc jornades, 
els montcadencs són no-
vens amb 5 punts | RJ 

L’AE Can Cuiàs encadena 
dos empats consecutius

L’equip sènior de futbol 
sala de l’EF Montcada va 
patir a  la 5a jornada la 
primera derrota contra un 
rival directe: l’EF Barberà-
Andalucía. Tot i avançar-
se en el marcador, els 
montcadencs van acabar 
perdent per un contundent 

1 a 5. Ben diferent va ser 
el resultat de la setmana 
anterior a la pista del Mu-
nich quan l’equip de José 
Luis Carrasco va sumar 
els tres punts amb un clar 
1 a 4. Després de quatre 
partits, l’EF Montcada és 
cinquè amb 7 punts | RJ  

L’EF Montcada pateix la 
seva primera derrota

Després d’una victòria a 
casa contra el CE Casal 
de Sords de Barcelona 
(6-2), l’AFS Bosc d’en Vi-
laró afrontava, a la 9a jor-
nada, un interessant partit 
a la pista del CCA Plaza 
Macael, líder amb tres 
punts més que els mont-

cadencs. El duel entre els 
dos primers classificats es 
va decantar del costat del 
Plaza Macael (2-1), que 
d’aquesta manera, consoli-
da el seu lideratge amb sis 
punt més que l’AFS Bosc 
d’en Vilaró, que ara és ter-
cer | RJ-

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
no pot amb el líder

Rafa Jiménez |  Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN
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Les pistes del col·legi Elvira 
Cuyàs van acollir el 23 de 
novembre un interessant 
derbi entre els equips mini 
de l’AE Elvira La Salle i el 
CB Montcada. La victòria 
va caure del costat dels lo-
cals, que continuen intrac-
tables al grup 8 de la fase 
prèvia del nivell C. Després 
de 8 jornades, són líders 
amb tots els partits guan-
yats i amb una mitjana de 
69 punts a favor. L’altra cara 
de la moneda és l’equip del 
CB Montcada que només 
acumula un triomf en el 
que porten de temporada.

La creació d’un grup de tennis, 
novetat al programa d’El Viver  

ESPORT ESCOLAR

Un total de 141 nens i nenes fan alguna de les activitats extraescolars al col·legi de Can Sant Joan

La formació d’un grup de 
tennis és la gran novetat 
en el programa d’activitats 
extraescolars que ofereix 
en aquest curs l’Ampa de 
l’escola El Viver de Can 
Sant Joan. En total, 141 
nens i nenes participen en 
algunes de les vuit activi-
tats programades: karate, 
psicomotrocitat, iniciació 
esportiva, multiesport, 
bàsquet, futbol sala, dansa 
i tennis. En línies generals 
es manté la participació i 
el programa de l’any pas-
sat, a excepció del grup de 
gimnàstica esportiva, que 
no es fa ja que no ha tingut 
prou inscrits. 
El nou grup de ten-
nis, que compta amb la 
col·laboració del Club 
Tennis Reixac aportant 
material, és una iniciativa 
de Juanjo Roldán, coordi-
nador de les extraescolars 
del centre educatiu i que 
s’encarrega d’organitzar la 
feina dels 10 monitors que 
treballen per al centre edu-
catiu. “El nostre objectiu 
és que els nens i nenes 
aprenguin i es diver-

teixin, en aquest ordre”, 
explica Roldán.

Xifres. Hi ha dos grups de 
karate amb 20 nens i ne-
nes respectivament, un 
de psicomotricitat (16), 
quatre de dansa (45), un 
d’iniciació esportiva (8), 
un de multiesport (9), un 
de bàsquet (10), dos de fut-
bol sala, un aleví (6) i un 
altre benjamí (11), i un de 
tennis (16).  

Rafa Jiménez | Redacció

L’AE Elvira La Salle mini va guanyar el derbi local davant del CB Montcada
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El grup de tennis, amb 16 nens i nenes, és una de les novetats en el programa d’extraescolars d’El Viver

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

L’infantil femení acumula sis 
jornades sense poder guanyar
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L’equip infantil del CEB 
Can Sant Joan encara no 
ha pogut sumar cap punt 
després de sis jornades de 
competició a la fase prè-
via del grup 3 del nivell 
C del campionat infantil. 
Les montcadenques van 
perdre els seus dos últims 
partits de forma contun-
dent contra el Safa-Horta 
(10-60) i a la pista del líder, 
el Climasol-Roser Negre 
(67-20). L’infantil femení 
té encara dues oportuni-
tats per sumar la primera 
victòria abans del final 
d’aquesta fase prèvia. L’infantil femení només va poder sumar 10 punts en el partit contra el Safa-Horta

Amb una mitjana de 19,6 punts, les montcadenques han perdut els seus sis partits

Rafa Jiménez | Redacció
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El karate continua al col·legi amb dos grups amb una vintena d’alumnes

El mini s’emporta el derbi  
i continua intractable
L’equip d’Aroa Ratamero suma la seva vuitena victòria davant el CB Montcada (59-40) 

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE
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Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

L’infantil A està tenint un 
inici complicat a la Divisió 
d’Honor i, de moment, ha 
perdut els 8 partits que ha 
disputat. Les dues últimes 
derrotes es van produir con-
tra el Gimnàstic de Tarrago-
na (2-4) i l’Acció Sant Martí 
(10-4). El conjunt d’Adrià 
Esteller, jugador del primer 
equip, està a la cua junta-
ment amb l’Esparreguera 

i el Balaguer, també amb 0 
punts.

Juvenils. El masculí puja 
fins a la quarta posició amb 
15 punts després de sumar 
dues noves victòries contra 
el CFS La Unión (4-3) i el 
Manresa (3-4). El femení és 
a la cua, amb 3 punts, des-
prés de caure contra l’AE 
Penya Esplugues (12-1) i el 
Futsal Mataró (2-7)

L’infantil A no puntua
Després de 8 jornades, no ha pogut sumar cap punt

L’infantil A, que entrena Adrià Esteller, continua sense sumar cap punt

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA. EF MONTCADA

El juvenil de futbol sala de 
l’EF Montcada, que va des-
cansar a l’ultima jornada a 
causa de la retirada del CFS 
Atlètic Almendra, se situa 
a la sisena posició del grup 
2 de Segona Divisió. Els 
montcadencs es mantenen 

invictes des de la derrota 
en el seu debut i a la 4a jor-
nada van sumar una nova 
victòria, la segona de la tem-
porada, contra el Vilassar 
de Mar  (5-4). El partit, molt 
igualat, es va resoldre amb 
un últim gol de Luis Fernan-
do Pulgarín. 

El juvenil, a mitja taula

Rafa Jiménez | Redacció
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L’aleví A es manté a dalt amb 
una única derrota en vuit partits

FUTBOL. EF MONTCADA

Ocupa la tecera posició i d’aquí dues setmanes juga al camp del líder, que té un avantatge de cinc punts

L’aleví A de l’EF Montcada 
és, amb 17 punts, el tercer 
classificat del grup 6 de Se-
gona Divisió amb un balanç 
de cinc victòries, dos empats 
i una única derrota. Després 
de perdre, a la 6a jornada, 
el seu primer partit al camp 
del Vic Riuprimer (7-1), els 
montcadencs es van refer 
bé amb dos triomfs con-
secutius contra dos equips 
de Manresa: el Gimnàstic 
(4-2) i el Centre D’Esports 
(1-4). D’aquí dues setmanes, 
l’aleví A afrontarà el repte 
de jugar al camp del líder, 
l’EF Barberà-Andalucia.

Juvenil A. Ja ha pujat fins a 
la segona posició del grup 7 
de Primera, amb 17 punts, 
gràcies a les seves dues úl-
times victòries davant del 
Lliçà d’Amunt (0-6) i l’EF 
Barberà-Andalucia(2-1). 
L’equip de José Manuel 
Jurado rebrà d’aquí a tres 
jornades el líder, el Grano-
llers, que té 21 punts.  

Rafa Jiménez | Redacció

L’aleví A no va tenir massa problemes per aconseguir una nova victòria a casa davant el Gimnàstic de Manresa

FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

La UE Mollet, tercer clas-
sificat al grup 7 de Primera 
Divisió, va ser l’encarregat 
de posar fi a la bona ratxa 
del juvenil del CD Mont-
cada, que ja havia enca-
denat cinc jornades sense 
conèixer la derrota. Tot i el 
gol de Marc Parra al minut 
30, que va servir per empa-
tar el partit de forma mo-
mentània, els punts es van 
quedar a Mollet amb el 2 a 

1 final. Una setmana abans, 
els montcadencs van deixar 
escapar un punt de l’estadi 
de la Ferreria davant del Be-
llavista Milán que, a quinze 
minuts del final, va neu-
tralitzar el primer gol dels 
verds, aconseguit per Jorge 
Berjano al 57.
Després de 7 jornades, el 
juvenil que entrena Jordi 
García ocupa l’onzena posi-
ció amb dues victòries, tres 
empats i dues derrotes.   

Derrota a Mollet
Fi a la bona ratxa de cinc jornades sense perdre

Marc Parra va fer l’únic gol del juvenil del CD Montcada a Mollet

Rafa Jiménez | Redacció
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>> Clica i mira les fotogaleries de tots els equips del Club Bàsquet Montcada

> Marea vermella a la presentació de tots els equips del club

El CB Montcada va presentar el 17 de novembre tots els seus equips a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre. El club, que viu un procés de reestructuració després dels problemes 
que va patir sota la presidència de Luis Miguel Rodríguez, inicia una nova etapa amb la direc-
ció d’Àngel Orenes. L’entitat, que no té ni sènior ni júnior, va fer saltar a la pista els seus set 
equips: Premini Mixt, Premini, Mini, Preinfantil, Infantil, Cadet B i Cadet A. L’acte va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa, María Elena Pérez, el regidor d’Esports, Marc Rodríguez, i el 
president de l’Àrea de Política Territorial, Juan Parra, tots tres del PSC | RJ

El cadet A del CB Montca-
da comparteix el lideratge 
del grup 12 de nivell B amb 
un balanç de cinc victòries 
i una derrota. El seu últim 
triomf va arribar a la 7a jor-
nada contra el CB Mira-Sol 
(55-37). A la propera jorna-
da es jugarà el lideratge con-
tra la UB Sant Adrià, que a 
la primera volta va guanyar 
a Montcada (55-72).

El cadet A, 
líder del  
seu grup
Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. CB MONTCADA

HANDBOL. CH LA SALLE

El Club Handbol La Salle 
farà el 2 de desembre la pre-
sentació del seus 20 equips 
(11 del club i 9 de l’escola) 
de la temporada 2012-2013. 
L’acte de presentació co-
mençarà a les 13h al pavelló 
Miquel Poblet després dels 
partits de l’infantil B i del 
sènior masculí, que jugarà 
contra el Granollers en un 
horari poc habitual.

Infantil A. Continua amb 
una bona dinàmica a la Lli-
ga Catalana i, després de 8 
jornades, ocupa la segona 
posició amb una única de-
rrota. Els lassal·lians van 
aprofitar el fet de jugar dos 
partits consecutius a casa 
per sumar dues noves vic-
tòries contra el Sant Martí 
Voramar (44-26) i el CH 
Sant Llorenç-Sant Feliu de 
LLobregat (33-17) 

Presentació dels equips
Es farà el 2 de desembre, al migdia, al Miquel Poblet

L’infantil A no va tenir problemes per superar el Sant Martí-Voramar (44-26)

Rafa Jiménez | Redacció

  

El juvenil B de l’EF Montcada ha  
pujat fins a la vuitena posició del 
grup 32 de Segona Divisió des-
prés d’encadenar dues victòries 
consecutives, fet que no passava 
des de les dues primeres jornades. 
Els seus últims triomfs van arribar 
contra La Planada (0-1) i el Lliçà 
d’Avall (2-1). Els vermells sumen 
13 punts en 8 jornades.

  El juvenil B se situa vuitè després de dues victòries seguides

P
E

D
R

O
 D

E
 L

A
M

O

S
ÍL

V
IA

 A
L

Q
U

É
Z

A
R

C
B

 M
O

N
T

C
A

D
A


