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Hastag, YouTube, followers, Twit-
ter, Facebook… Aquestes pa-
raules s’han afegit al vocabulari 
del nostre dia a dia a causa de 
l’evolució tecnològica dels da-
rrers anys. El futbol tampoc esca-
pa d’aquesta tendència. La junta 
del CD Montcada, presidida des 
de 2010 per Modesto ‘Tato’ San-
chís (@Tato_Sanchis, al Twitter), 
és molt conscient de la importàn-
cia de les xarxes socials per do-
nar a conèixer el club més enllà 
del municipi.  
Al juny de 2012, Sanchís es 
va posar en contacte amb el  
dissenyador montcadenc Alber-
to Busquets (@albusquets). El 
primer pas va ser adaptar l’escut 
del club a un concepte més ac-
tual, apropant-lo a una imatge 
corporativa 2.0. Posteriorment, 
es va començar a treballar amb 
una primera campanya de màr-
queting sota el lema #Juegas? 
“El nostre objectiu era clar: ge-
nerar entreteniment més enllà 
del terreny de joc”, explica @al-
busquets. El club va crear la seva 
pròpia línia de toons, com fa el FC 
Barcelona, i durant la pretempo-
rada es van emetre tres espots al 
seu web oficial www.montcadacd.

com i al seu canal de YouTube,  
on es van generar més de 15.000 
reproduccions. El vídeo oficial 
de la temporada va arribar en 
pocs dies a les 20.000 visites. Al-

tres continguts audiovisuals que 
penja el club, com les rodes de 
premsa dels entrenadors després 
dels partits, arriben a tenir entre 
2.000 i 10.000 reproduccions, xi-
fres pròpies d’alguns equips de 
Primera Divisió. També va te-
nir molt ressò el vídeo que es va 
elaborar per felicitar el Nadal. El 
canal que el CD Montcada té al 
YouTube està molt ben posicio-
nat i té un share de 35.000 repro-
duccions en quatre anys. 
El màrqueting també ha donat 
bons resultats al Twitter. Al tan-
cament d’aquesta edició, el CD 
Montcada, que compta amb 250 
socis, tenia 2.228 followers i ocupa 
la sisena posició a la classificació 
de clubs de futbol català, des de 
Quarta a Segona B, amb més 
seguidors. Només el superen el 
Nàstic, el Sant Andreu, la Lla-
gostera, el Lleida i el Reus. “Més 
enllà d’augmentar la quanti-
tat de socis, el nostre objectiu 
era donar dimensió al club, 
que ara ja es coneix a la resta 
d’Espanya i a l’estranger”, ex-
plica @Tato_Sanchis. 

Resultats esportius. A nivell espor-
tiu, el CD Montcada continua en 
una posició tranquil·la a Primera 
Catalana. A la darrera jornada, 
abans del descans pel Carnaval, 
els montcadencs van empatar a 
casa contra el San Cristòbal (1-1) 
i són sisens amb 27 punts.

Rafa Jiménez | Redacció

PRIMERA CATALANA

El CD Montcada es consolida a Internet com 
un dels clubs de futbol amb més repercussió
Els verds estan obtenint un gran èxit amb la reproducció dels seus vídeos a YouTube i ja tenen més de 2.200 seguidors a Twitter

BÀSQUET
L’AE Elvira-La Salle B aconsegueix  

la victòria al derbi montcadenc  

davant del CEB Can Sant Joan.

El CD Montcada es fa visible al seu web oficial, al canal de Yotube i al Twitter, pàgines que es poden consultar a l’ordinador o al telèfon mòbil  
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>  El segon equip segueix a la primera posició
El CD Montcada B continua amb 

la seva bona línia i segueix ocu-

pant la primera posició del grup 

5 de Quarta Catalana amb 35 

punts, els mateixos que el Sin-

guerlín B. Abans del Carnaval, els 

montcadencs van passar com un 

cicló pel camp del penúltim, el 

Montsant de la Peira (2-6). A la 

primera part, els verds ja domina-

ven amb un 0 a 4 gràcies als gols 

d’Aitor Montero, en dues oca-

sions, Kevin Yánez i Víctor Alcalá. 

Claudio Pérez i Daniel Baena, de 

penal, van completar el resultat 

final, més propi del tennis | RJ   
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Se ofrece. Auxiliar de enfermeria para 
atender a personas mayores a domicilio. 
Jornada completa o por horas. Tels. 686 
265 183/ 931 276 792.
Busco. Habitació sense mobles per viure-
hi de lloguer. Preu econòmic. Tel. 664 121 
056 (Pedro).
En venta. Piso de 100m2, 4 habitacions 

y 2 baños, en Ripollet. Tel. 696 637 058. 
Llamar por las mañana de 8 a 14h i de 17 
a 20h (Carmen).
Compro. Tebeos antiguos, cómics de su-
perhéroes, manga, álbums de cromos, li-
bros y juguetes en general. Tel. 630 930 
616.
Se alquila. Local para fiestas de cum-

pleaños, eventos y reuniones en Montcada 
Centro. Contactar con Noori. Tel. 626 226 
988.
En venda. Bicicleta francesa marca Gitany, 
amb canvi de marxes i ben cuidada. Preu: 
70 euros. Tel. 660 849 686.
Se ofrecen. Pedagoga y educadora social 
para dar clases de repaso y relajación a 

niñas/os. Disponemos de local propio en 
Montcada Centro. Telefono : 686 571 844.
Carmen.
Classes particulars. D’anglès i francès. 
Tel. 628 205 132.
Se ofrece. Mujer joven para cuidado per-
sonas, tareas domésticas, limpieza, cangu-
ro... Con referencias. Disponibilidad horaria 

e inmediata. Sonia. Tel. 935 641 181.
Se ofrece. Señora para limpieza del hogar 
con buenas referencias. Tel. 628 227 863.
Se ofrece. Chico como soldador con bue-
nas referencias. Tel. 628 227 863.
Se ofrece. Montcadenca responsable i 
treballadora per cuidar persones grans. To-
tal disponibilitat horària. Tel. 627 687 391.

anuncis gratuïts                                                                                                    Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat

NATACIÓ
La montcadenca Marina Castro, del 

CN Sabadell, es proclama campiona 

de Catalunya en categoria infantil.

PÀG. 31 
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Manel Muñoz, un dels fitxatges d’aquesta temporada, va marcar contra el Manresa (3-1)

La bona ratxa de l’UE Sant Joan, 
amb dues victòries consecutives, 
es va trencar a la 19a jornada al 
camp d’un rival directe, el Sant 
Ignasi de Barcelona. Els montca-
dencs van perdre per 4 a 0, un 
resultat ampli que el tècnic José 
Manuel Martín ‘Pinti’ va atribuir 
a una mala tarda. “Ells han jugat 
amb molta intensitat i ritme i, 
sincerament, no hem sabut  
reaccionar”, va dir l’entrenador, 
que va veure un cert grau de 
relaxació entre el seus homes. 
L’UE Sant Joan ocupa la desena 
posició amb 26 punts, a tres de la 
promoció de descens. 
Per no perdre el ritme durant 
l’aturada pel Carnaval, els de 
Can Sant Joan van jugar un 
amistós contra el Masnou, de 
Primera Catalana. El partit, amb 
empat a 2 al descans, va finalitzar 
amb victòria visitant per 3 a 5.  

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Fi a la bona ratxa de l’UE Sant Joan 
després de caure amb el Sant Ignasi
Els montcadencs no van descansar durant el Carnaval i van jugar un amistós a casa contra el Masnou (3-5)

L’UE Sant Joan, que va estrenar amb victòria la samarreta del seu 25è aniversari contra el Premià, no va poder sumar al camp del Sant Ignasi  
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La imatge d’alegria del femení de l’EF Montcada a casa s’està convertint en un fet habitual

FUTBOL. 4a CATALANA

L’UD Santa Maria 
escala a la taula 
després de 
guanyar el cuer

L’UD Santa Maria ha escalat 
una posició, ara és setena amb 21 
punts, al grup 15 de la Quarta Ca-
talana. Al seu últim partit, els de 
Juan Meca van guanyar al camp 
del cuer, el Carpe Diem (2-4). 
Aquest duel, davant d’un equip 
que només ha sumat un punt, va 
ser més complicat del que es po-
dria esperar. Els montcadencs van 
remuntar un 1 a 0 en contra i, amb 
empat a 2, no van resoldre el partit 
fins a sis minuts del final. 

Rafa Jiménez | Redacció

L’UD Santa Maria puja a la setena posició
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L’empat de l’ECF Les Garrigues 
al camp de La Planada (2-2) a la 
17a jornada ha permès el sènior 
femení de l’EF Montcada pujar 
a la segona posició del grup 2 
de la Primera Divisió. En aques-
ta ocasió, les montcadenques sí 
van aprofitar l’ensopegada de 
les seves rivals i, tornant a de-

mostrar que estan intractables a 
casa, van superar el Martinenc 
(2-1), cinquè a la taula, gràcies 
als gols de Nerea Talavera i 
Laura Guzmán. Ara mateix, la 
lluita per acabar segones està 
apassionant. Tres equips, l’EF 
Montcada, el CE Manresa i 
l’ECF Les Garrigues, ocupen 
aquesta posició amb 35 punts. 

Tots tres tenen un desavantatge 
de 14 punts respecte al líder, el 
CE Sabadell, que juga una lliga 
a part i té l’ascens a la butxaca. 
“L’any passat vam finalitzar a 
la tercera plaça i estaria molt 
bé poder superar aquest regis-
tre, però no tenim cap pressió 
i hem d’anar partit a partit”, 
diu el tècnic Antonio Moya.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA FEMENINA

L’EF Montcada aprofita les errades 
de les seves rivals i ja és segona

Rafa Jiménez | Redacció

Les montcadenques tenen els mateixos punts que el CE Manresa i l’ECF Les Garrigues

A l’espera de tornar a trobar-se 
amb els equips més forts, el Bron-
cesval Montcada segueix amb pas 
ferm al grup 3 de Segona Divisió 
B. Els montcadencs continuen 
sent líders amb 48 punts, dos més 
que l’Hospitalet Bellsport, i ja fa 
deu jornades que no perden. “Es-
tem batent rècords i superant 
amb escreix les nostres millors 

expectatives”, reconeix el tècnic, 
Jordi Rozas, a l’hora d’analitzar 
les deu victòries consecutives del 
seu equip. Les dues últimes van 
arribar a la pista del Vilassar de 
Mar (3-5), amb gols d’Adrià Es-
teller, Carlos Riquelme i Gerard 
Esteller, aquests dos últims en 
dues ocasions, i a casa contra el 
Manresa (3-1). En aquest partit, 
amb gols de Manel Muñoz i els 

germans Esteller, els montcadencs 
van trobar més avantatges que 
inconvenients en el trasllat a la 
pista de la Zona Esportiva Centre 
a causa del Carnaval. “La goma 
del terra s’enganxa millor que el 
parquet del pavelló que rellisca 
molt perquè no està ben cuidat, 
una queixa que hem expressat 
sovint però que no s’acaba de 
resoldre”, va afegir Rozas.

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ B

El Broncesval bat rècords i ja 
acumula deu jornades guanyant

Rafa Jiménez | Redacció

Segueix liderant el grup 3 de Segona Divisió B, amb dos punts d’avantatge respecte al segon
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El Multiópticas Isis B ha caigut 
eliminat de la Copa Catalana en 
el seu debut als quarts de final 
contra el SLKC B per un ajustat 
11 a 12. Els montcadencs van ofe-
rir una bona imatge i van estar a 
punt de forçar la pròrroga si no  
l’haguessin anul·lat una cistella al 
darrer minut. Amb aquesta elimi-
nació, l’equip que entrena Juanma 
Fernández no podrà repetir les 
dues darreres finals disputades, 
amb títol inclòs a l’any 2011. 
El primer equip debuta el 16 de 
febrer als quarts de final de la 
Copa Catalana contra el Vallpa-
radís | RJ

El Multiópticas 
Isis B, eliminat 
de la Copa

KORFBAL. CK MONTCADA

El primer equip de la Unió Es-
cacs Montcada es consolida a 
la segona posició de la Divi-
sió d’Honor del Campionat de 
Catalunya amb els mateixos 
punts que altres dos equips i 
només superat pel Sabadell. A 
les últimes jornades, els montca-
dencs van guanyar el Cerdanyo-
la (7’5-2’5) i el Barberà (6’5-3’5).

El segon equip, líder. Comparteix 
el lideratge amb el Mollet C al 
grup 6 de la Primera Provincial. 
Està invicte i a les darreres set-
manes va superar el Comtal B 
(6-2) i el Ripollet (6’5-1’5) | RJ

L’UE Montcada 
millora a la 
Divisió d’Honor

ESCACS
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> El sènior femení es manté amb tres punts

El Club Joventut Handbol Mataró i el CH Sant Esteve Sesrovires són els dos 

únics equips de Lliga Catalana contra els qui La Salle Iste femení ha pogut 

puntuar aquesta temporada. A la 17a jornada, les lassal·lianes van retornar 

la visita al CJH Mataró, que a la primera volta no havia pogut passar de 

l’empat al pavelló Miquel Poblet. El que es presentava com una bona opor-

tunitat per poder tornar a sumar punts va finalitzar amb una nova derrota 

per 23 a 18 davant d’un rival que només havia guanyat tres partits. Una 

setmana abans, les montcadenques, penúltimes amb tres punts, havien 

patit una nova derrota a casa contra l’H. Vilamajor (16-20) | RJ

Al primer partit de l’any a casa, el 
masculí del CH La Salle va supe-
rar La Garriga (32-30). “Aquesta 
victòria ens garanteix la per-
manència ja que enguany no-
més baixa un equip i La Garri-
ga encara no ha puntuat”, va dir 
el tècnic, Jaume Puig. La primera 
victòria de 2013 va trencar una ra-
txa de vuit jornades seguides sense 
guanyar. Una setmana abans, els 
lassal·lians havien perdut a Valèn-
cia amb el M. Algemesí (37-28).

Eleccions. El 18 de febrer finalitza 
el termini per optar a presidir el 
club. Al tancament d’aquesta edi-
ció, no hi havia cap candidatura. 

HANDBOL. SÈNIOR MASCULÍ CH LA SALLE

La permanència, gairebé assegurada

Rafa Jiménez | Redacció

Els lassal·lians van superar el cuer, La Garriga, trencant una mala ratxa de vuit jornades sense guanyar

El segon equip masculí del Club Petanca Can Sant Joan continuarà a la 5a categoria
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EXCURSIONISME

Dos components d’El Cim, premiats 
a la Copa Catalana de Resistència
Entre 2.430 participants, David Martínez i Carme Salas van ser dos dels 88 que van acabar primers

El Tennis Taula La Unió ha 
confeccionat un grup amb do-
nes per difondre aquest esport 
i preparar futures competicions. 
De moment, aquest equip, inte-
grat per tres dones, entrena cada 
dimarts, de 17 a 19h, sota les or-
dres de Xavier Mola, un dels 
jugadors de l’equip del TT La 
Unió que està disputant la Ter-
cera Provincial. Precisament, 
aquest conjunt va donar un pas 
important per consolidar la seva 
quarta posició i continuar esca-

lant llocs a la taula. Els montca-
dencs van aconseguir la quarta 
victòria consecutiva de la segona 
volta i van superar a domicili el 
Castellar (2-4). Amb aquest bon 
resultat, el TT La Unió afronta 
el proper derbi contra el Ripollet 
amb un partit d’avantatge res-
pecte al cinquè i a només un de 
la tercera posició. 

Infants. El club ha ampliat les 
classes dels jugadors benjamins i 
infantils a dos dies a la setmana, 
dilluns i dimecres, de 17 a 19h.

Compta amb tres integrants que entrenen cada dimarts

Rafa Jiménez | Redacció

TENNIS TAULA

El TT La Unió crea  
un equip amb dones

Els equips masculí i femení del  
CP Can Sant Joan lluiten per pujar
El tercer equip, que juga a la 5a categoria, ha aconseguit el seu objectiu i evitarà el descens

Rafa Jiménez | Redacció

Els sèniors masculí i femení del 
Club Petanca Can Sant Joan estan 
disputant la fase d’ascens a Segona 
i Tercera Divisió respectivament 
després de ser segons a la lliga re-
gular. En el partit d’anada de les 
eliminatòries d’ascens, el masculí 
va perdre a casa del CP Els XII 
de Terassa (11-5) mentre que el fe-
mení va guanyar el CP La Florida 
de L’Hospitalet (4-5). D’altra ban-
da, el sènior B masculí del club ha 
aconseguit la permanència a la 5a 
categoria. 

David Martínez i Carme Salas, 
del Centre Excursionista de 
Montcada El Cim, han estat pre-
miats per la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya. El 
2 de febrer, el Centre Cívic de 
Cornellà va acollir el lliurament 
dels trofeus acreditatius de la 
Copa Catalana de Caminades 
de Resistència 2012. Del total de 
2.430 participants que van pren-
dre part en aquesta competició, 
només un total de 88, entre els 
que hi havia aquests dos socis de 

la secció El Cim Xtrem, es van  
classificar en primer lloc. 

GR-92. Seguint amb la cele-
bració del 25è aniversari de 
l’entitat, El Cim organitza la 19a 
etapa del GR-92, que es farà el 
23 de febrer entre Vallvidrera i 
Molins de Rei. Les persones in-
teressades han de tenir llicència 
federativa i es poden inscriure a 
la botiga Vilarrassa Homes (C/
Major, 69). Per a més informa-
ció es pot trucar al telèfon 666 
377 968.

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí del CH La Salle no va notar el fet de jugar a la pista de la Zona Esportiva Centre
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David Martínez i Carme Salas, amb el trofeu
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El sènior A de l’AE Elvira-
La Salle ha pujat fins a la 
cinquena posició del grup 3 
del Campionat Territorial 
després de la disputa de les 
dues primeres jornades de 
la segona volta. Al primer 
partit del mes de febrer, 
els montcadencs van patir 
una derrota a casa contra 
el quart classificat, el CB 
Argentona B, per 56 a 68. 
Una setmana després, a la 
pista del setè, l’AE Bada-

lonès D, l’equip de Xavi 
Torreblanca va sumar un 
important triomf per un 
ajustat 67 a 69. Els mont-
cadencs són cinquens amb 
un balanç de 10 victòries i 
cinc derrotes. “Estem en 
una bona situació, tot i 
que tenim moltes baixes. 
Crec que podem finalit-
zar la lliga entre els qua-
tre primers, tot i que veig 
molt més difícil poder ju-
gar les fases d’ascens”, diu 
Torreblanca.

Va guanyar el CEB Can Sant Joan al pavelló Miquel Poblet

BÀSQUET

L’AE Elvira-La Salle B 
guanya el derbi masculí

El sènior masculí del CEB 
Can Sant Joan i el segon 
equip de l’AE Elvira-La 
Salle van iniciar la segona 
volta al grup 2 del Cam-
pionat Territorial amb un 
interessant derbi montca-
denc que es va disputar el 3 
de febrer al pavelló Miquel 
Poblet. L’AE Elvira-La Salle 
B, entrenat per David Fuste, 
va fer palès perquè és tercer 
a la taula i va aconseguir la 

victòria per 60 a 69. Una  
setmana més tard, l’equip va 
continuar demostrant el seu 
bon moment de forma amb 
un triomf contra el líder, el 
CB Tordera (62-48).  
Per la seva part, el conjunt 
de Can Sant Joan, quart per 
la cua amb un balanç de 4 
victòries i 10 de derrotes, va 
patir a la 17a jornada una 
nova ensopegada a la pista 
del CB Sentmenat A (74-
63).  

Rafa Jiménez | Redacció
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L’AE Elvira-La Salle B va repetir la victòria aconseguida a la primera volta 

El sènior A puja fins a 
la cinquena posició

FUTBOL SALA

Encara amb un partit pen-
dent per jugar, l’AE Can 
Cuiàs ha baixat fins a la 
penúltima posició del grup 
1 de la Preferent Catalana. 
Els montcadencs van apro-
fitar l’aturada de dues set-
manes de la lliga per jugar 
el matx que es va ajornar el 
20 de gener. A la pista del 
sisè, el Magic Sants Futsal, 

els jugadors de Matías Ruiz 
van treure un meritori em-
pat (4-4) després d’un partit 
boig. A manca de dues jor-
nades per al final de la pri-
mera volta, els montcadencs 
ocupen la penúltima posició 
amb 7 punts, però tenen op-
cions de superar tres rivals 
si guanyen l’enfrontament 
ajornat contra el Claret | RJ  

L’AE Can Cuiàs treu un 
valuós empat a domicili

Després de dues setmanes 
de descans, el sènior de fut-
bol sala de l’EF Montcada 
reprendrà la competició el 
17 de febrer amb un impor-
tant matx a la pista del ter-
cer, el Futsal Cerdanyola B. 
Aquest serà el penúltim en-
frontament d’una primera 
volta que els montcadencs 
tancaran el dia 23 a la pista 

del Tona FS. Ara mateix, 
l’equip de José Luis Carras-
co ocupa la quarta posició 
al grup 2 de la Segona Di-
visió amb 19 punts i dos 
partits menys que el líder, el 
SAFA Salians Sabadell. El 5 
de març, l’EF Montcada ju-
garà el matx que es va ajor-
nar el 20 de gener contra el 
Champion Floresta | RJ  

L’EF Montcada encara el 
final de la primera volta

Amb un balanç de dues 
victòries i cinc derrotes, 
l’equip masculí de veterans 
del Club Handbol La Salle 
ocupa la penúltima posició 
al seu grup. A l’última jor-
nada, la primera de la sego-
na volta, els lassal·lians van 
caure a la pista del quart, la 
Unió Esportiva Handbol 

Calella (26-20). Dues setma-
nes abans, els montcadencs 
havien aprofitat la visita 
de l’Handbol Cooperativa 
Sant Boi, el cuer que encara 
no ha sumat cap punt, per 
aconseguir la segona vic-
tòria de la temporada i tren-
car un mala ratxa de tres 
derrotes consecutives | RJ

El màster suma la  
seva segona victòria 

Rafa Jiménez |  Redacció

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

HANDBOLFUTBOL SALA

L’AFS Bosc d’en Vilaró va sumar la victòria a casa davant del Catalónia (3-1)

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
s’ha tornat a apropar als 
primers quatre llocs de la 
Segona Territorial B que 
organitza la Federació Ca-
talana de Futbol Sala. Els 
montcadencs, cinquens a 
la taula a només un punt 
del quart, van treure un 
empat de la pista del ter-

cer, el Montsant Sala 5 
(1-1) que no va modificar 
la distància entre tots dos. 
El dissabte de Carnaval, 
els verds van jugar el partit 
ajornat contra el Catalònia, 
aconseguint una important 
victòria per 3 a 1 i trencant 
així una mala ratxa de cinc 
jornades sense guanyar | RJ  

L’AFS Bosc d’en Vilaró es 
retroba amb el triomf

Tot i iniciar la segona volta amb una derrota, el sènior A ha pujat un lloc a taula
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CDEM

La irrupció de l’handbol, gran 
novetat a l’escola Elvira Cuyàs
Aquesta activitat esportiva es fa gràcies a la col·laboració de La Salle i compensa la pèrdua del bàsquet

La creació d’un equip 
d’handbol és la gran nove-
tat del programa d’activitats 
extraescolars que ofereix 
l’escola Elvira Cuyàs, a Mas 
Rampinyo. 160 nens i nenes 
matriculats en aquest centre 
educatiu fan algunes de les 
deu extraescolars, set d’elles 
esportives, que s’ofereixen: 
handbol (8), futbol (21), 
multiesport (23), patinatge 
(13), karate (9), ball (15), 
psicomotrocitat (27), teatre 
(11), anglès (24) i guitarra 
(9). L’arribada de l’handbol 
a l’Evira Cuyàs es produeix 
gràcies a la proposta del 
col·legi La Salle. Els 8 com-
ponents d’aquest nou equip 
van alternant els entrena-
ments entre els dos centres, 
tot i que competeixen defen-
sant la samarreta del centre 
de Mas Rampinyo.  
En comparació amb el curs 
passat, l’Elvira Cuyàs no-
més ha perdut cinc alum-
nes, tot i que s’han produït 
alguns canvis. Ha desapare-
gut l’equip de bàsquet; s’ha 
perdut un dels tres de futbol 
i s’ha guanyat un de multies-
port -ara en són dos-.

Samuel Fernández és, des 
de fa dos anys, el coordina-
dor dels 16 monitors que 
dirigeixen aquestes activi-
tats que organitza l’AMPA. 
“El nostre objectiu és que 
tots els alumnes tinguin  
l’oportunitat de desenvo-
lupar un esport que els 
agradi, sense haver de 
desplaçar-se de l’escola”, 
explica Fernández que, 
pensant ja en el futur, vol 
“recuperar el bàsquet i el 
korfbal”. 

Rafa Jiménez | Redacció

Un cop que acaba l’horari lectiu, les instal·lacions de l’Elvira Cuyàs s’omplen d’alumnes que volen fer esport 

13 nenes formen part de l’equip que fa patinatge a una de les pistes de l’escola
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BÀDMINTON

Nou èxit de De la Torre
Es proclama doble campiona de Catalunya en sots-13

BÀSQUET. CB MONTCADA

El cadet A continua amb 
les bones sensacions
Primer classificat al nivell B, segueix sent el líder al B-1

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El cadet femení es manté 
invicte al nivell C-1
Són segones i han guanyat els tres partits disputats

L’equip cadet femení del 
CEB Can Sant Joan ha 
començat amb molt bon 
peu la fase final del nivell 
C-1 i, de moment, suma 
tres victòries en tres par-
tits disputats. L’última es 
va produir a casa contra el 
líder, l’UE Sant Fost (43-
40). Amb aquest balanç, 
les montcadenques ocu-
pen la segona posició amb 
un partit menys que el 
primer i estan vivint una 
situació ben diferent a la 
de la fase prèvia del nivell 
B quan només van poder 
aconseguir un triomf en 
10 jornades. 

Júnior A. A l’inici de la sego-
na volta, ha pujat fins a la 
tercera posició després de 
sumar dues  victòries con-
tra el CB Sant Josep Obrer 
(58-34) i el CB Viladecans-
Sant Gabriel C (60-67). 

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El mini nota les dificultats 
en el seu canvi al B-2
Líder al nivell C, ara només acumula una victòria

Partit del cadet femení, al Viver

L’equip mini de l’AE Elvira-
La Salle només ha pogut 
aconseguir una victòria 
en els quatre partits que 
ha disputat al grup 7 de 
la fase final del nivell B-2 i 
ocupa la penúltima posició. 
Els montcadencs, que van 
guanyar a la 3a jornada el 
CB L’Ametlla (69-38), van 
perdre el 2 de febrer a la 
pista del CB Santa Perpètua 
Verd (59-48). El seu partit 
contra el CB Llinars es va 
ajornar i es jugarà el dia 22. 
A la fase prèvia del nivell C, 
els montcadencs van fina-
litzar líders amb una única 
derrota en 10 partits. 

Júnior A. Ha pujat a la sise-
na posició després de guan-
yar el CB Viladecans-Sant 
Gabriel C (54-42) i el CEJ 
L’JHospitalet (34-41). El 2 de 
març, afrontarà el derbi local 
a les pistes del Viver.

Rafa Jiménez | Redacció

El mini s’està adaptant al nivell B-2

El cadet A del Club Bàs-
quet Montcada continua 
mantenint el bon rediment 
que va exhibir durant la 
primera part de la tempo-
rada. Primer classificar al 
nivell B, amb una única 
derrota en 8 jornades, els 
montcadencs segueixen 
forts al grup 4 del B-1. De 
moment, s’han disputat 
cinc jornades i el cadet A 
només ha perdut un partit. 
La resta són tot victòries, 
les dues últimes contra 
el CB Cabrera (53-41) i 
l’UE Mataró B (53-55). 
Amb tota seguretat, els 
montcadencs s’hauran de 

jugar el lideratge contra el 
Valldemia, que ara mateix 
ocupa la segona posició 
amb un partit menys i que 
ha estat l’únic equip que, 
de moment, els ha pogut 
guanyar.

Rafa Jiménez | Redacció

El cadet A està fent un bon paper

Júlia de la Torre està demostrant tenir un gran futur al món del bàdminton

X
A

V
IE

R
 T

U
R

A
R

X
IU

/P
IL

A
R

 A
B

IÁ
N

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

Tres setmanes després de 
guanyar el Campionat de 
Catalunya sots-15, la juga-
dora montcadenca de bàd-
minton Júlia de la Torre, 
de 12 anys, va tornar a 
repetir èxit a la seva cate-

goria sots-13. De la Torre, 
de l’Associació Granollers 
Esportiva, es va proclamar, 
al primer cap de setmana 
de febrer, doble campiona 
de Catalunya en individual 
femení i en dobles mixtes. 
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> Torneig de la Rosa de gimnàstica
Nayla Hernández, del Club Gimnàstica La Unió, va fina-
litzar a la segona posició, a la categoria aleví nivell B, del 
Torneo de la Rosa que es va fer el 10 de febrer a Sant 
Feliu de Llobregat. En aquesta competició també van 
participar Paula Serrano, Marina Ribota, Tània Palomino, 
Núria Álvarez i Irene Crespo, totes del CG La Unió | RJ 
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L’infantil A finalitza la primera 
volta amb opcions de millora

L’infantil A de l’EF Mont-
cada, que juga al grup 7 
de Primera Divisió, va 
finalitzar la primera vol-
ta amb una contundent 
victòria a casa en el derbi 
vallesà contra La Llagos-
ta, cuer de la taula que 
va marxar de l’estadi de 
la Ferreria amb un 10 a 0 
en contra. Amb un balanç 
de 7 victòries, 3 empats i 5 
derrotes, els montcadencs 
han acabat aquesta prime-
ra part de la competició a 
la novena posició amb 24 

punts, empatat amb altres 
tres equips i a només dos 
de la cinquena posició. 

Juvenil B. Ja acumula 
dues jornades de la sego-
na volta i ocupa la vuite-
na posició al grup 32 de 
Segona Divisió amb 21 
punts i un balanç de 6 
victòries, 3 empats i 6 de-
rrotes. Després de golejar 
el penúltim, La Romàni-
ca (8-1), els montcadencs 
van treure un empat del 
camp de l’UE Castellar 
B (1-1). 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

Ocupa la novena posició, però està empatat amb altres tres equips i a només dos punts del cinquè

A l’11a jornada, l’infantil A va superar a casa l’EC Granollers amb un 2 a 1

NATACIÓ

La montcadenca Marina 
Castro, del CN Sabadell, 
es va proclamar Campiona 
de Catalunya en categoria 
infantil a la competició que 
es va disputar del 7 al 10 de 
febrer a Sabadell. Castro va 
aconseguir l’or als 800 lliures 
amb un temps de 9’26’03, 

fet que li va permetre rebre 
un trofeu invidual al segon 
millor registre segons crite-
ris de la FINA (Federació 
Internacional de Natació). 
Castro va sumar quatre 
metalls més: dues plates en 
200 estils i en el relleu 4x200 
lliures, i dos bronzes en 400 
estils i en el 4x100 estils.  

Una setmana abans, al 
Campionat de Espanya 
disputat a Madrid, Marina 
també va obtenir molt bons 
resultats amb la selecció ca-
talana. Va ser primera -en 
aquesta competició no es 
donen medalles- en el 4x200 
i els 4x100 lliures i tercera en 
400 i 800 lliures. 

Marina Castro, campiona de 
Catalunya en categoria infantil 
Entre el Campionat d’Espanya i Catalunya, la montcadenca va obtenir vuit medalles

Marina Castro, amb el trofeu per la segona millor marca segons la FINA

FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

El juvenil del CD Montcada 
arribarà al derbi del 16 de fe-
brer contra l’EF Montcada 
-primer partit de la segona 
volta- per damunt dels seus 
veïns al grup 7 de Primera 
Divisió. Els verds són ara 
sisens amb 26 punts després 
de guanyar, a l’últim partit 
de la primera volta, al camp 
del cuer, el Lliçà d’Amunt 

(1-3). Una setmana després, 
el juvenil va finalitzar els 9 
minuts que restaven del par-
tit contra el Martorelles, co-
rresponent a la 10ª jornada i 
que es va suspendre el 15 de 
desembre amb empat (1-1). 
El resultat ja no es va moure 
més i els verds van sumar 
un punt més, que els permet 
superar el juvenil de l’EF 
Montcada, setè amb 25.  

Els verds ja són sisens
Arriben al derbi del 16 de febrer per damunt de l’Escola

Al primer partit de lliga, l’EF Montcada va guanyar el derbi amb un clar 0 a 3

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL. CH LA SALLE

A manca d’un partit per al 
final de la primera volta, el 
juvenil femení del CH La 
Salle ha pujat fins a la cin-
quena posició del grup únic 
de Primera Catalana amb 
un balanç de sis victòries, 

un empat i quatre derro-
tes. L’equip que entrenen 
Pep Vives i Bego Iglesias 
suma tres jornades sumant 
i va aconseguir el seu últim 
triomf a casa contra l’ACLE 
Guissona CH (29-23) | RJ 

El juvenil femení, cinquè
A punt d’acabar la primera volta, només ha perdut 4 partits

El juvenil femení s’ha adaptat molt bé en la seva arribada a la Primera Catalana

FUTBOL SALA. BRONCESVAL MONTCADA

El benjamí A del Broncesval 
manté una bonica lluita per 
ser campió del grup 3 de Pri-
mera Divisió. L’equip, que 
està invicte i suma un balanç 
de 9 victòries i 2 empats, és 
segon amb 29 punts, a un 

del líder, el Palau Solità i Ple-
gamans 2007. El 2 de febrer, 
a l’últim partit de la primera 
volta que s’havia ajornat, els 
montcadencs van golejar el 
penúltim, el FS Ripoller, per 
un espectacular 14 a 0 | RJ

El benjamí A, segon
Encara no ha perdut cap partit i suma 9 victòries i 2 empats

El benjamí A del Broncesval Montcada li va fer un 14 a 0 al Ripollet

Durant aquest mes de fe-
brer, les persones que vul-
guin apuntar-se a Mont-
cada Aqua, que ha estat 
celebrant entre els dies 
11 i 17 el seu 9è aniversa-
ri, ho podran fer amb un 
descompte del 75% a la 
matrícula. Es pot dema-
nar més informació a les 
instal·lacions o trucant al 
telèfon 935 650 996 | RJ 

Descompte 
d’un 75%  
a la matrícula

MONTCADA AQUA

TENNIS. CT REIXAC

L’infantil masculí del CT 
Reixac s’ha situat a la tercera 
posició a la fase comarcal del 
Campionat de Catalunya 
per equips després de sumar 
dues victòries seguides: a do-
micili contra el CTR Turó 

(1-4) i a casa contra el Cercle 
de Sabadell (3-2) gràcies al 
triomf definitiu en el partit 
de dobles. L’infantil femení 
va tenir menys sort, perdent 
els cinc partits a casa contra 
el Tennis Sabadell (0-5) | RJ 

Bon moment de l’infantil
Va superar el CTR Turó (1-4) i el Cercle de Sabadell (3-2)

Franc Navarro i Joel Mesas, al partit de dobles contra el Cercle de Sabadell

Rafa Jiménez | Redacció
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Josep Maresma
Una dècada. Josep Maresma ha estat el màxim responsable del Club Handbol La Salle Montcada 

durant els últims 10 anys, una etapa en què l’entitat ha donat un salt qualitatiu i quantitatiu que l’ha con-

vertida en un dels pocs clubs catalans amb equips masculins i femenins a totes les categories, des dels 

més petits fins als sèniors. Durant la presidència d’aquest montcadenc que porta l’handbol a la sang, La 

Salle ha aconseguit fites històriques com ara l’ascens a la Primera Divisió Estatal la temporada 2010-11 i 

l’organització d’unes fases que van omplir de gom a gom el pavelló Miquel Poblet els tres dies de compe-

tició. També, durant els seus dos mandats, l’entitat ha consolidat els conjunts femenins creant tota la nis-

saga entre la base i el sènior, heretat del desaparegut BM Montcada. I el tercer gran èxit de la seva etapa 

ha estat la creació de l’Escola d’Handbol, amb jugadors i equips no només al centre del mateix nom, sinó 

també al Font Freda, al Sagrat Cor, al Reixac i a l’Elvira Cuyàs, que s’ha incorporat aquest curs.

“Arribarem fins on puguem 
sempre amb la gent de casa”

Per què deixa la presidència de La 

Salle i no torna a presentar-se a la 

reelecció?

Crec que ja s’ha acabat un cicle, 

porto 10 anys i considero que és 

necessari que entri gent nova. Ho 

he viscut intensament, invertint 

moltes hores i esforç. Com a pre-

sident he portat molts temes i, a la 

llarga, això fa que et cansis, que et 

buidis. El club s’ha fet gran i potser 

cal un altre model de gestió.

A què es refereix?

Tenim tres opcions a valorar i tenir 

en compte. Ara estem treballant 

en la primera, que seria trobar una 

persona que també es dediqués de 

manera altruista a assumir la res-

ponsabilitat. Una altra seria donar 

un salt i tenir un president execu-

tiu o un gerent que es dediqués 

al 100% a la gestió del club. I una 

tercera seria que l’entitat fes un pas 

enrera i baixés un esglaó del que 

estem ara.

És optimista? Creu que hi haurà 

un relleu a la directiva?

El termini per presentar candidatu-

res acaba el 18 de febrer i, a dia 

d’avui, encara no n’hi ha cap però 

confio que sí hi hagi relleu. Estem 

mantenint converses amb gent de 

la casa per veure si estaria disposa-

da a assumir el càrrec. El president 

és el pal de paller i crec que l’ideal 

seria que fos una persona conegu-

da al club i que també conegués bé 

el seu funcionament.

Quina és la filosofia de La Salle?

Apostem pels jugadors de Montca-

da i creiem que cada equip ha de 

jugar a la categoria que li pertoca, 

és a dir, que si no hi ha qualitat per 

defensar un nivell és millor estar a 

l’inferior. Arribarem allà on puguem 

però sempre amb la gent de casa.

Se’n va satisfet de la feina feta?

Sí, perquè hem aconseguit fites 

històriques com l’ascens a la Pri-

mera Estatal, tenir sencera la línia 

femenina i, segurament la més 

important, reforçar els fonaments 

del club amb la creació de l’Escola 

d’Handbol i la seva implementació 

no només a l’escola La Salle sinó 

a d’altres centres de la ciutat. Una 

entitat sense planter no és res.

Amb quin moment es queda de 

tots els que ha viscut durant els 

10 anys de president?

En línies generals, m’ho he passat 

molt bé, tot i que hi ha hagut situa-

cions difícils com en qualsevol as-

pecte de la vida. Però, el moment 

que sempre recordaré, també per 

una qüestió emotiva ja que hi eren 

els meus dos fills com a jugadors, 

és l’ascens que es va aconseguir a 

Gijón. Va ser un fet històric per a 

La Salle.

Com veu la permanència a Primera 

Estatal aquesta temporada?

Crec que serà possible, som a la 

desena posició d’un total de 14 

equips i, probablement, aquest 

any només en baixi un. El que sí 

m’agradaria destacar és que el sè-

nior B masculí va molt bé perquè 

l’objectiu és que pugi a Segona Ca-

talana i es redueixi la diferència de 

categories respecte el primer equip. 

La idea és que els juvenils puguin 

anar agafant experiència al B per 

després donar el salt a l’A.

Hi ha algun tema que li hagi que-

dat pendent?

Sí, hem de millorar alguns aspec-

tes com coordinar millor el pas dels 

jugadors d’una categoria a una al-

tra, recuperar jugadors i jugadores 

de Montcada que han marxat a 

d’altres clubs, reduir la diferència 

de categories entre els dos sèniors 

masculins, integrar millor el sènior 

femení en l’estructura de l’entitat i 

fer un màster masculí amb més ju-

gadors, entre d’altres qüestions.

La Salle té una bona salut econò-

mica?

Sí, sempre hem intentat aplicar el 

seny i fer el que era raonable dins 

les nostres possibilitats. Tenim al 

voltant de 200 jugadors i som un 

dels clubs de Catalunya amb la 

quota més baixa. Creiem que hem 

fet un club sostenible i viable.

Quin futur creu que té La Salle?

Sóc optimista. Crec que cal treba-

llar principalment amb la gent del 

poble perquè serà la que el dia 

de demà podrà continuar amb la 

filosofia de l’entitat: arribar el més 

lluny possible amb gent de casa, de 

manera sostenible econòmicament 

i pensant en el passat, el present i 

el futur de l’entitat.

“És important treballar 
amb persones del 
poble perquè seran 
les que el dia de demà 
s’implicaran en el club”

expresident del CH La Salle Montcada

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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