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ESQUÍ
El basc Jon Santacana, montcadenc 

d’adopció, guanya tres medalles 

d’or al Mundial Paralímpic.

PÀG. 28 PÀG. 28 

Coincidint amb el seu 90è ani-
versari, el CD Montcada s’ha 
plantejat un repte de gran dimen-
sió per a la propera temporada: 
recuperar el seu futbol base. El 
club no treballa en la formació 
de jugadors des de la temporada 
2005-2006 quan va decidir parti-
cipar en el procés d’unificació que 
va donar com a resultat la creació 
de l’EF Montcada. L’acte de pre-
sentació d’aquest projecte es va 
celebrar el 5 de març a la Casa 
de la Vila i va servir per donar a 
conèixer la persona encarregada 
de liderar-lo: Cristóbal Casado, 
que, fins fa uns mesos, dirigia el 
futbol base de l’Espanyol. “És 
primordial recuperar el plan-
ter per assegurar el futur del 
club. El model actual ja no ser-
veix. Volem una base de quali-
tat, no de quantitat, perquè la 
gent no hagi d’anar a formar-
se fora de Montcada, com pas-
sa actualment”, va comentar 
el president del CD Montcada, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís.  
L’objectiu de l’entitat, que ara dis-
posa de tres equips –dos sèniors 
i un juvenil– és que els jugadors 
que es formin puguin anar no-
drint els primers dos conjunts 
verds. “Fora de Montcada, el 
club està molt ben vist, però 
a la nostra població no està 
arrelat. El nens i joves han de 
sentir el club com a seu i tenir 

la il·lusió de poder finalitzar el 
seu procés de formació jugant 
als nostres equips sèniors”, va 
dir Sanchís. Al final d’aquesta 
temporada, es faran proves de 
selecció per crear els conjunts i el 
club verd es marca l’objectiu de 
no formar-ne més de 16, des de 
prebenjamí a juvenil.
Cristóbal Casado, que va ser 
jugador del CD Montcada, va 
explicar el projecte de futbol for-
matiu “basat en la formació i la 
competició” i es va mostrar con-
fiat a guanyar-se la confiança de la 
població per portar endavant un 
repte que “em fa molta il·lusió”. 
Modesto Sanchís, que demana a 
l’Ajuntament “un tracte equita-
tiu” a l’hora de repartir els espais 
i horaris de les instal·lacions per 
a la propera temporada, va voler 
deixar molt clar que aquest pro-
jecte no es crea per finançar el 
primer equip. 

Reaccions. El regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (PSC), respec-
ta la decisió del CD Montcada 
ja que “l’IME no pot interferir 
en les decisions de l’entitats 
esportives, que són privades” 
i creu que el problemes amb la 
manca de disponibilitat a les 
instal·lacions, que “es troben 
bastant saturades”, s’haurà de 
solucionar arribant “a un con-
sens amb les entitats implica-
des, valorant en primer lloc 

els usos i horaris dels equips 
ja consolidats”. D’altra banda, 
l’EF Montcada considera que el 
club verd ha trencat de forma 
unilateral l’acord que es va sig-
nar al 2005 i que defensava , en 
un dels seus punts, “fomentar 
que qualsevol nen pogués ju-
gar al futbol”. Xavi Soldevilla, 
secretari de la junta, creu que 
amb aquest projecte, “l’únic que 
s’aconseguirà és anar vuit anys 
enrere, quan el futbol base esta-
va dividit i hi havia molts con-
flictes. Tenim sempre les portes 
obertes i el CD Montcada ens 
podia haver explicat les seves 
idees per treballar-les plegats”, 
expressa Solvidella, que defensa 
la “bona” feina de l’Escola. 

Rafa Jiménez | Montcada

PRIMERA CATALANA

El CD Montcada vol recuperar el treball de 
formació i crear una estructura de futbol base
El nou projecte estarà liderat per Cristóbal Casado i es planteja crear 16 equips amb un model basat ‘en la qualitat, i no en la quantitat’

HANDBOL
Pep Vives, que estava dirigint el cadet i 

juvenil femení del CH La Salle, agafa el relleu 

d’Esperanza Hoyos al capdavant del sènior.

Cristóbal Casado, entre Fernando Mateo, vicepresident, i Modesto ‘Tato’ Sanchís, president
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> Derrotes del primer i segon equip verd
El CD Montcada (foto) va pa-

tir la seva primera derrota del 

2013 després d’encaixar un gol 

en temps de descompte davant 

del Farners (1-2) i baixa fins a la 

vuitena posició del grup 1 de Pri-

mera Catalana amb 31 punts. A 

les dues anteriores jornades, els 

verds havien guanyat l’EC Grano-

llers (2-3) i empatat a casa contra 

el Peralada (1-1). A la Quarta Ca-

talana, el sènior B, invicte des de 

feia 13 jornades, va perdre a casa 

del Singuerlín B (2-1), amb qui 

compartia el lideratge, i ara és se-

gon, a tres punts del primer | RJ 
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Gerard Esteller, un dels màxims golejadors de l’equip, en una acció del partit contra el Prosperitat

Dos anys abans de finalitzar el 
seu mandat, Francisco Romero 
ha deixat la presidència de l’UD 
Santa María després d’haver per-
dut tots els companys de junta. 
“Ningú vol col·laborar i m’he 
quedat sol. M’aparto perquè 
la gent que vulgui entrar ho 
faci”, explica el president, que 
qualifica la seva experiència en el 
càrrec com a “regular”. “M’ha 
enganyat molta gent. Sempre 
m’han considerat el dolent de 
la pel·lícula i és millor deixar-
ho”, diu Romero. El 9 de març, 
a les 11h, finalitza el termini per 
presentar candidatures. Aquell 
dia es farà a la seu del club una 
assemblea per escollir nou pre-
sident, que podria ser Susana 
Shama-Levi, ex de la junta.

Mor el president honorífic. Pedro 
Belmonte va morir el 25 de fe-
brer, als 73 anys d’edat.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. QUARTA CATALANA

L’UD Santa María inicia el procés 
electoral per trobar un nou president 
Francisco Romero marxa després de quedar-se sense companys a la junta directiva
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Malgrat anar amb només 15 
jugadors disponibles, la Unió 
Esportiva Sant Joan va guanyar, 
a la 22a jornada, al camp del 
cuer, la Penya Barcelonista An-
guera, per 0 a 1 gràcies a un gol 
de Marc Pérez al minut 56. “Ha 
estat una victòria amb molt 
de mèrit perquè l’equip està 

realment en quadre i molts ju-
gadors han hagut d’estar fora 
de la seva posició”, va explicar 
l’entrenador José Manuel Martín 
‘Pinti’. A les properes setmanes, 
el tècnic espera poder recupe-
rar 3 ó 4 homes per afrontar els 
partits amb més garanties. “Ens 
hem defensat com hem pogut, 
però estic molt content amb la 

resposta de l’equip, es mereix 
un 10”, va afegir `Pinti’ després 
del partit contra la Penya Angue-
ra. Els montcadencs, que sumen 
tres jornades seguides puntuant 
després de la victòria a casa con-
tra l’EF Andalucia-Barberà (1-0) 
i l’empat al camp del Tiana (1-1), 
pugen fins a una còmoda sisena 
posició, amb 33 punts.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan millora i puja  
fins a una còmoda sisena posició

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors de ‘Pinti’ acumulen dues victòries i un empat a les darreres tres jornades

El Broncesval ha superat amb 
bona nota la primera de les proves 
decisives que tenia per davant ju-
gant contra el tercer i el segon. El 
2 de març, davant del Sala 5 Igga 
Prosperitat, tercer a la taula, els 
montcadencs van guanyar per 5 
a 3. Tot i que els visitants es van 
avançar en dues ocasions i al des-
cans es va arribar amb empat a 2, 

els locals van ser superiors gràcies 
als gols d’Adrià Esteller, Carlos Ri-
quelme i Gerard Esteller, aquests 
dos en dues ocasions. “Hem patit 
massa per guanyar un partit que 
hem dominat bé”, va reconèixer 
el tècnic del Broncesval, Jordi Ro-
zas. Després d’aquest resultat, els 
montcadencs es consoliden en el 
lideratge i deixen el Prosperitat, 
que ara és quart, a una distància 

d’11 punts. El Broncesval, que el 
16 de febrer va sumar tres punts 
més a la pista del Sant Andreu 
de la Barca (4-10), acumula dot-
ze victòries consecutives i jugarà 
el 9 de març a la pista del segon, 
l’Hospitalet Bellsport. “Serà un 
partit complicat perquè anem a 
la pista de l’equip que, a priori, 
era favorit per guanyar la lliga”, 
apunta Rozas. 

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ B

El Broncesval supera la primera 
de les seves dues proves de foc

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Va sumar la 12a victòria seguida davant del Prosperitat, a qui relega a la quarta posició

> Descans per a l’equip de Juan Meca 

L’UD Santa María es manté a la setena posició del grup 15 de Quarta Cata-

lana, tot i que acumula dues setmanes consecutives sense jugar cap partit. 

A la darrera jornada va tenir descans ja que el seu rival, el Port Athletic 

Club, contra qui es van viure uns greus incidents a la primera volta, s’ha 

retirat de la competició. Una setmana abans, l’equip de Juan Meca tam-

poc va jugar ja que el matx contra el Can Boada, penúltim a la taula, es va 

ajornar fins al 30 de març. Els montcadencs sí van disputar la 16a jornada 

i van rebre un dur correctiu a casa contra el Badia del Vallès, que es va 

emportar la victòria de l’estadi de la Ferreria amb un clar 3 a 5 | RJ

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Dos anys sense perdre a casa, un 
rècord que el sènior femení de l’EF 
Montcada encara conserva des-
prés de guanyar a la 20a jornada 
el Sant Quirze del Vallès per 3 a 1. 
“Estic més que satisfet del ren-
diment de l’equip”, va comentar 
el tècnic local, Antonio Moya. Les 
montcadenques van saber reac-
cionar molt bé davant del primer 
gol de les visitants i li van donar 

la volta al marcador amb els gols 
d’Adriana, Nerea Talavera i Cris-
tina. 
L’EF Montcada, que una setma-
na abans havia golejat l’Artès a 
domicili (2-6), manté intactes les 
seves opcions de finalitzar la lliga 
a la segona posició, tot i l’inesperat 
empat a la 18a jornada contra la 
Fundació Júpiter (3-3). Ara ocupa 
aquesta posició, tot i que té un par-
tit menys que Les Garrigues. 

Es manté invicte a casa i ocupa la segona posició

L’EF Montcada no treu 
el peu de l’accelerador

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Les noies d’Antonio Moya es mantenen a la part alta de la taula de la Primera Catalana
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Josep Porcel, en una acció del partit contra el Premià Club Esportiu, corresponent a la 17a jornada
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> Pep Vives substitueix Esperanza Hoyos al femení

Esperanza Hoyos ja no va seure a la banqueta del sènior femení contra 

l’Handbol Tortosa (18-24) on va debutar Pep Vives, fins ara tècnic del ju-

venil i del cadet. “L’entrenadora ens va comunicar que no continuaria al 

club la propera temporada i hem decidit anticipar uns canvis que volíem 

fer a l’estructura tècnica dels equips femenins”, diu Enric Expósito, por-

taveu de la comissió gestora del club que agraeix el treball fet per Hoyos. 

La ja exentrenadora pensa que no ha tingut la sortida que es mereixia: 

“Després de la meva trajectòria al club, amb l’últim ascens, crec que no 

m’haurien d’haver comunicat la destitució per telèfon” | RJ

El Club Handbol La Salle encara 
no té nou president. El 18 de febrer 
finalitzava el termini per poder 
presentar les candidatures i, de 
moment, no ha sortit cap persona 
que vulgui agafar el relleu de Jo-
sep Maresma, que davant d’aquest 
panorama descarta fer-se enrere 
en la seva decisió de marxar des-
prés d’una dècada al càrrec. Ara 
per ara, una comissió gestora, for-
mada per membres de l’anterior 
junta directiva, a excepció del 
propi Maresma, continuarà diri-
gint el club. Enric Expósito, fins 

ara vicepresident, és el nou cap 
visible de l’entitat lassal·liana fins 
que es pugui escollir un nou pre-
sident. “L’entitat continua el seu 
funcionament normal, tant a la 
vessant esportiva, com social i 
econòmica. No hi ha cap canvi, 
només el fet excepcional de no 
tenir un president”, comenta Ex-
pósito, que no descarta en un futur 
poder assumir aquest carrèc, “si la 
meva situació professional i dis-
ponibilitat de temps canvien”. 

Vessant esportiva. El sènior mas-
culí, que gairebé té assegurada 

la permanència a Primera Esta-
tal, va sumar una nova victòria 
a casa, la segona consecutiva, 
contra el CEH Vendrell (29-28). 
Ben diferent va ser el balanç dels 
seus dos partits a domicili, ja que 
va perdre a les pistes del Club Jo-
ventut Handbol Mataró (34-27) 
i de l’Handbol Bordils (35-23). 
“Ja sabíem que seria molt difí-
cil repetir la victòria que vam 
assolir a la primera volta, però 
no esperàvem una diferència 
tan àmplia”, va reconèixer el 
tècnic Jaume Puig després del 
matx a Bordils.

HANDBOL

El CH La Salle encara no ha trobat 
substitut per Josep Maresma

Rafa Jiménez | Redacció

Enric Expósito és el portaveu de la comissió gestora, a l’espera de trobar un nou president
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> Els dos equips del CP Can Sant Joan no pugen
Els sèniors masculí i femení del Club Petanca Can Sant Joan es van quedar 

a les portes d’aconseguir l’ascens a Segona i Tercera, respectivament. Als 

partits de tornada, el masculí no va poder remuntar davant del CP Els XII de 

Terrassa mentre que el femení es va quedar sense recompensa per punts, 

tot i l’empat global a partides | RJ 

> L’UEM, tercera al Campionat de Catalunya
El primer equip de la Unió Escacs Montcada, que està disputant el Cam-

pionat de Catalunya per equips, ocupa la tercera posició, només superat 

pel Sabadell i l’UGA-BCN. A la 7a jornada, els montcadencs van guanyar 

clarament en el seu desplaçament a Andorra (1-9) amb 8 victòries i 2 

taules. Aquest resultat, el millor de la temporada pel que fa a la puntuació, 

va servir per oblidar la derrota d’una setmana abans a casa contra el líder, 

el Sabadell, per 4 a 6. Pel que fa a la resta d’equips del club montcadenc, 

el segon és líder a la Primera Provincial gràcies a les seves set victòries 

seguides i el tercer és cuer a la Segona | RJ 

MOUNTAIN BIKE

Anna Villar i Pau Egeda, de l’equip 
Tomàs Bellès-Cannondale, van fer 
un bon paper a la Andalucía Bike 
Race, prova de llarga distància per 
etapes que es va disputar a Còr-
dova entre el 24 de febrer i l’1 de 
març. Pau Egeda, fent tàndem amb 

Tomàs Misser, va ser campió a la 
categoria màster-30. Anna Villar, 
que feia parella amb Núria Pica, va 
ser tercera en elit femení. El 10 de 
març, els montcadencs competiran 
a la Copa Catalana Internacional 
que es disputarà a Banyoles | RJ

Bon inici de Villar i Egeda

WU SHU

Membres de l’Espai de Tai Chi, 
amb seu al carrer Clavell, van fer 
una exhibició al Campionat de 
Catalunya de Wu Shu (arts mar-
cials xineses) que es va disputar 
el 2 de març a Santa Susana. La 
intenció del grup de l’Espai de Tai 
Chi local es preparar-se durant els 
propers mesos per poder participar 
en competicions | RJ

> Multiópticas Isis, eliminat de la Copa de korfbal
No hi va haver marge per a la sorpresa i el Multiópticas Isis A va quedar eliminat 

el 16 de febrer a la primera ronda de la Copa Catalana davant del Vallparadís, 

líder a la Lliga Nacional, per un clar 9 a 21. El primer equip del club reprendrà 

la seva participació a la lliga el 10 de març amb un partit a casa contra el KC 

Barcelona. El mateix dia, el segon equip tornarà també a la lliga jugant a la pista 

del KC Barcelona B | RJ 

Jon Santacana va sumar tres me-
dalles d’or al Mundial Paralímpic 
que es va disputar entre el 18 i el 27 
de febrer a La Molina. L’esquiador 
basc, que viu a Montcada i Reixac 
i té una discapacitat visual, es va 
penjar l’or a les proves de descens, 
supergegant i eslàlom. Santacana, 

que competeix amb el seu guia, 
Miguel Galindo, no va poder re-
petir l’èxit de l’últim Mundial de 
Sestriere (Itàlia), quan va sumar 
tres ors i dues plates, però es mos-
tra satisfet amb el seu paper: “Te-
níem opcions –explica– a totes les 
disciplines, pero sabíem que era 
molt difícil repetir aquells re-

sultats. Competir a casa és molt 
bonic, però també m’ha generat 
més pressió”. 
Després del Mundial, Santacana 
afronta les proves del circuit de la 
Copa del Món i ja es prepara per 
al seu nou repte: els Jocs Paralím-
pics d’Hivern que es faran al 2014 
a la ciutat russa de Sochi. 

L’esquiador basc, que viu a Montcada i Reixac, ja prepara els JJOO de Sochi 2014 

Rafa Jiménez | Redacció

ESQUÍ 

Jon Santacana guanya tres ors al 
Mundial Paralímpic de La Molina

Exhibició de 
l’Espai Tai Chi

Foto de família de membres de l’Espai de Tai Chi i altres alumnes procedents de Sabadell

C
P

E

E
S

P
A

I 
TA

I-
C

H
I

Pau Egeda, amb el trofeu de campió
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L’esquiador basc Jon Santacana, seguint de prop el seu guia, Miguel Galindo



291a quinzena | Març 2013 Esports

El sènior femení del CEB 
Can Sant Joan, que només 
havia aconseguit quatre 
victòries durant tota la tem-
porada, ha pujat fins a la 
setena posició del grup 8 de 
Tercera Territorial després 
d’encadenar dos triomfs a 
les darreres tres jornades. 
Les montcadenques van su-

perar el CB Begues, cinquè 
a la taula, per 56 a 44, i el 
CB Mira-Sol B (57-33). En-
tremig, van perdre a la pista 
del segon, CB Castellar, per 
78 a 50. 

Sènior A. Va sumar la seva 
cinquena victòria davant 
del Montmeló CB (78-64) 
a la 20a jornada.

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Sotrac de resultats  
per a l’equip sots-25 

Des que va descansar a 
la 15a jornada, el sots-25 
de l’AE Elvira La Salle ha 
acumulat cinc derrotes que 
l’han fet baixar fins a la 
vuitena posicio. L’equip que 
dirigeix Roberto Gómez 
ha perdut els seus darrers 
enfrontaments contra tres 
equips de la zona mitja-alta: 
el CB Cabrils (64-52), el 
Gramanet BC B (59-73) i el 
CB Tona (64-44). 

Sèniors. L’A segueix a la 
cinquena posició després 
de dos partits seguits a casa 
on va guanyar el CB Vila 
de Montornès (86-85) i va 
perdre amb el segon, l’AE 
Boet Mataró B (63-78). 
D’altra banda, el B no ha 
baixat de la tercera posició, 
tot i dues derrotes segui-
des contra el CB Sant Pere  
Terrassa (80-56) i el Gassó 
de Ripollet (66-86). 

Rafa Jiménez | Redacció
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L’equip sots-25 ha entrat en una mala ratxa de resultats 

El femení suma dos 
triomfs en tres partits

FUTBOL SALA

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
ha tornat a les posicions 
d’ascens i ara ocupa la terce-
ra posició a la Segona Divi-
sió B –la que organitza la Fe-
deració Catalana de Futbol 
Sala– amb 45 punts després 
d’encadenar tres victòries 
seguides. Els montcadencs 
van donar un pas de gegant 
en les seves aspiracions a 

pujar de categoria amb una 
victòria vital a la pista d’un 
rival directe, la UE Quatre 
Barres (3-6), a qui ja han 
avançat a la taula. Els verds 
van sumar dues victòries 
més contra l’Atlètic Zona 
Nord (2-1), situat a la part 
mitja alta, i la Penya Recrea-
tiva Sant Feliu B, de la zona 
baixa, per 8 a 1 | RJ 

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
puja al tercer lloc

El sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada afronta en 
un bon moment l’inici de 
la segona part de la compe-
tició al grup 2 de Segona. 
Els montcadencs van fina-
litzar la primera volta amb 
dues victòries més contra el 
Futsal Cerdanyola B (3-2) 
i el Tona FS (1-6). El 5 de 
març, els vermells van su-

perar el Champion Floresta 
(6-1) en un partit ajornat 
que corresponia a la 10a jor-
nada. L’EF Montcada ocu-
pa la segona posició amb 
28 punts, a un del líder, l’EF 
Barberà-Andalucia, i un 
partit menys. “Queda mol-
ta lliga, però mantenim 
les opcions”, diu el tècnic, 
José Luis Carrasco | RJ 

L’EF Montcada conserva 
les opcions per pujar

A manca de tres jornades 
per al final de la primera 
fase, el sènior B del CH 
La Salle ja té gairebé asse-
gurada la primera posició 
del grup C de Tercera. Els 
montcadencs han guanyat 
els 15 partits que han dis-
putat i tenen un avantatge 

de set punts respecte el 
segon. Els nois d’Óscar 
San Felipe han continuat 
sumant de dos en dos a les 
darreres jornades. Van su-
perar el CH Llagostera B 
(43-19), el CH Sant Fost B 
(38-26) i el Sabadell Hand-
bol (26-28) | RJ

Domini inqüestionable 
del sènior B a Tercera

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOLFUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs no va poder sumar cap punt davant la visita de l’AE Xarxa

Encara amb un partit pen-
dent contra el Claret FS per 
disputar, l’AE Can Cuiàs se-
gueix ocupant la penúltima 
posició a la Preferent amb 
7 punts. Els montcadencs, 
que només han guanyat un 
partit en tota la temporada, 
van patir dues derrotes més 

contra el CFS Santvicentí-
IES Montserrat, cinquè a 
la taula, per 9 a 5 i contra 
l’AE Xarxa, de la zona mi-
tja-baixa, per 1 a 2. Fa tres 
setmanes, l’equip de Matías 
Ruiz no va jugar contra el 
Sant Andreu AE-Xocala, 
que s’ha retirat | RJ 

L’AE Can Cuiàs encara 
no pot sortir de la cua 

El CEB Can Sant Joan ha millorat la seva situació amb dues victòries més
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CDEM

La crisi afecta directament les 
extraescolars del Font Freda
Aquest curs s’ha produït una reducció de més del 50% en el nombre de nens i nenes que s’ha inscrit

Els efectes de la crisi s’han 
deixat sentir en el volum 
d’alumnes que fan durant 
aquest curs algunes de 
les activitats extraescolars 
que organitza l’AMPA del 
col·legi Font Freda. Respecte 
a l’any passat, s’ha produït 
una reducció de més del 
50%, passant dels 170 als 
88 inscrits. Aquesta dràs-
tica reducció ha provocat 
la pèrdua d’alguns esports 
com el bàsquet i altres que 
havien començat el curs, 
com el patinatge o la psico-
motricitat, s’han deixat de 
fer. Ara mateix, el programa 
esportiu extraescolar ofereix 
judo, ball, futbol –disciplina 
on s’ha patit una disminució 
més gran– i handbol, que 
es fa a les instal·lacions del 
col·legi La Salle. “Tenim 
un programa esportiu 
que està bé i seria ideal 
que poguessin participar 
més nens i nenes, però a 
causa de la maleïda cri-
si, hi ha moltes famílies 
que no poden fer front a 
aquesta despesa, tot i que 
les quotes són molt econò-
miques”, explica Vanessa 

Fernández, que coordina 
des de fa dos anys el treball 
dels 8 monitors que fan les 
extraescolars. 
Al marge de la vessant espor-
tiva, el programa del Font 
Freda també ofereix anglès, 
teatre, repàs i guitarra, que 
també s’ha deixat de fer per 
manca de participants. A les 
esportives, les activitats més 
nombroses són el judo (26 
inscrits) i el ball (24), segui-
des per l’handbol (12) i el 
futbol (7). 

Rafa Jiménez | Redacció

El judo té força tradició al col·legi Font Freda i és, amb 26 inscrits, la disciplina més nombrosa de les extraescolars

Tot i perdre alumnes, l’equip de futbol s’ha pogut mantenir durant aquest curs
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CLUB TENNIS REIXAC

L’infantil femení guanya
Va superar el Club Egara per un contundent 4 a 0

BÀSQUET. CB MONTCADA

El premini A es troba amb 
el triomf al canvi de nivell
Cuer al nivell B, l’equip ja ha sumat tres victòries al C-2

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El derbi júnior es queda 
a Can Sant Joan 
Va superar l’AE Elvira La Salle al Viver per 65 a 33

La pista del col·legi El Viver 
va acollir el 2 de març un 
interessant derbi entre els 
equips júniors del CEB Can 
Sant Joan i l’AE Elvira-La 
Salle. Es va tornar a repetir 
la història de la primera vol-
ta i la victòria va caure del 
costat dels de Can Sant Joan 
per un contundent 65 a 33. 
D’aquesta forma, es desfeia 
l’empat a punts amb el que 
tots dos equips van arribar 
al derbi, tot i que el CEB 
Can Sant Joan té un partit 
menys -l’ajornat contra el 
CB La Garriga B, i corres-
ponent a la 19a jornada, que 
es jugarà el 5 de maig-. 

Ara mateix, el CEB Can 
Sant Joan ocupa la quarta 
posició amb 34 punts, un 
més que els seus veïns. A la 
primera volta, l’AE Elvira-
La Salle també va perdre el 
derbi per 49 a 55.

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El juvenil femení pateix 
dues derrotes seguides
Amb només quatre victòries, són antepenúltimes

El júnior femení de l’AE 
Elvira-La Salle ha baixat 
fins a la antepenúltima po-
sició del nivell B. Les mont-
cadenques, que només han 
guanyat quatre partits en 
aquesta temporada, van 
patir dues noves derrotes a 
les últimes jornades contra 
el CB Cardedeu (32-80) i 
el Mas de Sant Llei-CBVV 
(27-58). El júnior femení 
encara té opcions de pujar 
llocs a la taula si aconse-
gueix la victòria contra 
l’Escola Joan XXIII, un 
rival directe contra qui es 
va ajornar el seu enfronta-
ment de la 18a jornada. 

Júnior B. Continua a la 
novena posició del nivell 
C, tot i haver patit tres 
derrotes seguides contra 
el CB Tiana B (57-39), el 
CE Vilatorta (38-56) i el 
CB Tona 2 (66-33).

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior femení, en acció

Amb dos partits menys 
que alguns dels seus rivals, 
l’equip premini A del Club 
Bàsquet Montcada està si-
tuat a la cinquena posició 
de la fase final del nivell C-2 
després de la disputa de 8 
jornades amb un balanç de 
tres victòries i tres derrotes. 
Després de dues ensopega-
des contra el CB Santa Per-
pètua Negre (39-42) i el CB 
Vila de Montornès (48-39), 
els montcadencs es van re-
fer a l’última jornada a casa 
contra l’UB Sant Adrià 2 
(38-23). Aquesta ha suposat 
la tercera victòria de la tem-
porada per a un equip que 

a la fase prèvia del nivell B 
no va tenir gaire sort i va 
perdre els vuit partits que 
va disputar. El premini A 
encara ha de jugar un partit 
ajornat contra el cuer, el CB 
Premià de Dalt. 

Rafa Jiménez | Redacció

Primeres victòries per al premini A

Judit González, Laura Méndez i Marta Mérida, tres integrants de l’infantil
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L’infantil femení del CT 
Reixac, integrat per Judit 
González, Marta Mérida, 
Paula Fernández i Laura 
Méndez, va obtenir el 2 
de març una victòria per 

4 a 0 davant del C. Egara. 
L’infantil, el cadet i el júnior 
masculí també van guanyar 
el CT Ripollet (4-1), el C. 
Egara (4-1) i el CT Carde-
deu (3-2), respectivamet | RJ 
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> 4a jornada de Korfbal a l’Elvira Cuyàs
L’AEE Miró va organitzar el 16 de febrer la quarta jornada de 

la lliga de korfbal en categories cadet, infantil i aleví a les pis-

tes del col·legi Elvira Cuyàs, on es va concentrar una bona 

quantitat de públic. El club, que té cinc equips en aquestes 

edats, manté les seves possibilitats de classificar un conjunt 

de cada categoria per a les fases finals | RJ 
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Segon derbi per al Can Sant Joan
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L’Escola torna a guanyar el derbi 
juvenil davant del CD Montcada

Com va passar a la primera 
volta, l’EF Montcada es va 
emportar el derbi juvenil 
davant del CD Montcada 
(4-1). Aquest enfrontament 
no va decebre les expectati-
ves del nombrós públic que 
es va acostar a l’estadi de la 
Ferreria. Els gols de Ferran 
Drago, en dues ocasions, 
Iñaki Martín i Óscar Cobo 
li van donar la victòria als 
vermells. Marc Parra va 
fer l’únic gol verd. Després 
d’aquest derbi, l’EF Mont-
cada va ajornar el seu partit 

al camp del Martorelles i va 
superar l’At. Vallès (3-1). El 
CD Montcada va guanyar 
el Mercantil (2-0), però des-
prés va caure a Parets (1-0). 
Tot i tenir un partit menys, 
l’EF Montcada ocupa ara 
la cinquena posició amb 31 
punts, mentre que els verds 
són setens amb 29.

Futbol sala. Després de dues 
victòries seguides a Segona 
contra l’Arenys de Mar (4-3) 
i el Palau Solitài Plegamans 
(3-1), el júnior ha pujat a la 
vuitena posició.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

L’equip de José Manuel Jurado es va imposar per 4 a 1 i torna a avançar els verds a la classificació

L’EF Montcada ja va guanyar el primer derbi de la temporada per 0 a 3

NATACIÓ

El complex esportiu Can 
Xarau, a Cerdanyola, va 
acollir el 16 de febrer la sego-
na jornada dels Campionats 
Comarcals on participen les 
escoles de natació de Mont-
cada i Reixac, Ripollet, Ba-
dia i Barberà, a més del CN 
Guiera de Cerdanyola. Cal 

destacar els resultats de Na-
dia Misas (guanyadora als 
25 metres esquena i als 25 
m. braça) i Martí Toldos (se-
gon als 25 m. braça), en ca-
tegoria benjamí; Marc Grau 
(guanyador en 50 m. esque-
na i segon en 50 m. braça), 
Daniel Gonzalo (guanya-
dor 100 m. braça), Claudia  

Garrote (guanyadora en 50 
m. esquena i en 50 m. braça) 
i Natalia Castro (tercera en 
50 m. braça), en aleví; Da-
niel Gonzalo (guanyador 
100 m. esquena), en infantil; 
i Joan Grau (tercer en 100 
m. braça), en cadet. La resta 
de resultats es poden veure 
al web de l’IME.

L’EN Montcada manté el nivell a 
la segona jornada dels Comarcals
En individual, es van aconseguir set primeres posicions, dues segones i dues terceres

ESCACS

El Hotel Ciutat de Mont-
cada va acollir el 2 de 
març la jornada de cloen-
da del Campionat Terri-
torial d’Escacs Base del 
Vallès Occidental. Entre 
els 15 participants mont-
cadencs, cal destacar el 
paper d’Arnau Jovè, or a 

la categoria sots-12; Àlex 
Cruz, bronze a la sots-8 
i Adán Sierra, cinquè en 
sots-10. Tots tres aniran al 
Campionat de Catalunya 
que es farà a Salou durant 
la Setmana Santa. Gerard 
Mohino (sots-10) i Jordi 
Escolà (sots-8) van finalit-
zar a la sisena posició. 

Medalles als Territorials
Dos dels representants locals van sumar un or i un bronze

Part dels participants montcadencs, amb els seus respectius trofeus

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL. CH LA SALLE

Amb un balanç de vuit 
victòries i dues derrotes, 
l’infantil femení del CH La 
Salle va finalitzar segon la 
primera fase a la Primera 
Catalana. A les dues últimes 
jornades, les montcaden-

ques van guanyar el CH 
Ripollet (24-6), i l’HC Sant 
Boi (32-36). El 10 de març, 
l’equip inicia la segona fase 
amb l’objectiu de finalitzar 
entre els dos primers per 
lluitar pel campionat | RJ 

L’infantil femení, segon
Inicia ara la segona fase amb bones perspectives

L’infantil femení que entrena Pere Arbona vol entrar ara al Top-4 

FUTBOL SALA. BRONCESVAL MONTCADA

El juvenil masculí del Bron-
cesval s’ha consolidat, amb 
35 punts, a la segona posició 
de la Divisió d’Honor des-
prés de la disputa de quatre 
jornades de la segona volta. 
Els montcadencs, que van 

caure a la pista del líder, el 
FC Barcelona, per un con-
tundent 10 a 2, es van recu-
perar guanyant el Martorell 
(8-5). A la darrera jornada, 
es van deixar un punt a la 
pista del CET 10 (1-1) | RJ

Consolidació del juvenil
Només el FC Barcelona el supera a la Divisió d’Honor

La montcadenca Marina 
Castro, del CN Sabadell, 
va obtenir quatre medalles 
(tres de plata i una de bron-
ze) al Campionat d’Espanya 
de categories infantil i jú-
nior que es va fer a Palma 
de Mallorca entre el 28 de 
febrer i el 3 de març. Castro 
va contribuir a que el CN 
Sabadell es proclamés cam-
pió d’Espanya per clubs | RJ 

Castro, al 
Campionat 
d’Espanya

FUTBOL SALA. SELECCIÓ CATALANA

La selecció catalana de 
futbol sala sots-16 jugarà 
la fase final del Campio-
nat d’Espanya després de  
guanyar els dos partits de 
la fase prèvia, que es va ce-
lebrar entre el 15 i el 17 de 

febrer al pavelló Miquel Po-
blet. Catalunya, on juguen 
els montcadencs Sergio 
González (Les Corts) i Marc 
Cárdenas (Marfil), va guan-
yar Canàries (9-0) i Ceuta 
(7-1) | RJ 

Èxit dels sots-16
Catalunya jugarà la fase final del Campionat d’Espanya

A l’equip català, juguen els montcadencs Sergio González i Marc Cárdenas

Rafa Jiménez | Redacció
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> Montcada Aqua celebra el seus 9 anys
Més de 750 persones van participar, entre l’11 i el 17 de 

febrer, en les més de 25 activitats especials que es van or-

ganitzar per celebrar el 9è aniversari de Montcada Aqua. En 

el programa d’actes es van fer, entre d’altres coses, una ses-

sió de streepdance, batuzumba, aquagym amb jocs amb 

globus, masterclass de ciclo indoor i una sessió de relaxació 

a la piscina amb espelmes i música chill-out (foto) | RJ 
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NATACIÓ

A la 11a jornada, el juvenil va superar el Gimnàstic per un clar 7 a 0



Ernesto Romero

Amb el lema ‘Ni una más’. Fa un any que aquest veí de la Font Pudenta, mecànic de pro-

fessió i ciclista aficionat, va decidir que allà on anés a competir ho faria en suport a Mujeres en 

Igualdad, una organització que lluita contra la violència masclista. I així, amb el lema ‘Ni una más’, 

denunciant la mort de dones a mans de les seves parelles o exparelles, Ernesto fa campanya arreu. 

Aviat podrà lluir la samarreta a la Titan Desert, una de les proves ciclistes més mediàtiques i més 

dures del món, que es disputarà pel desert saharià, al Marroc, del 28 d’abril al 3 de maig. Són 

més de 600 km en sis etapes maratonianes que aquest montcadenc afronta per tercera vegada en 

solitari –va participar els anys 2008 i 2010–, sense cap mena d’assistència. El seu desig era haver 

fet equip amb una dona per donar més rellevància a la campanya que representa i tenia, fins i tot, 

candidates per fer-ho però finalment no ha aconseguit patrocinadors. 

“La violència masclista s’hauria 
d’equiparar amb el terrorisme”

D’on li ve la passió pel ciclisme?

Doncs la veritat és que a mi el 

que m’agrada és el motociclisme 

i, de fet, vaig competir dels 20 als 

30 anys i vaig arribar a ser 3r de 

Catalunya. Però aquest és un esport 

que cada vegada t’exigeix més i és 

difícil compaginar-lo amb la feina. 

Així que, quan vaig deixar les cur-

ses, em vaig aficionar a la bicicleta.

Però no es conforma amb fer una 

passejada. Contràriament, li agra-

den les proves dures.

Amb la moto també feia curses de 

resistència, així que amb la bicicleta 

he seguit la mateixa dinàmica. I el fet 

de venir a viure a Montcada, on em 

vaig instal·lar fa 12 anys, m’ha ajudat 

molt. Aquest és un lloc privilegiat per 

fer BTT o senderisme tenint tan a prop 

les serralades de Marina i Collserola. 

Corre per competir?

No, només per plaer. No m’importa 

l’ordre d’arribada a meta. Es tracta 

de gaudir del que m’agrada. 

Però no deixa de ser sacrificat par-

ticipar en curses de resistència 

com la Titan Desert.

Hi ha moments en què penses: què 

estic fent aquí? Però després, quan 

acabes, et sents molt satisfet.

A final d’abril tornarà a repetir 

l’experiència per tercera vegada i, en 

aquesta ocasió, amb el lema ‘Ni una 

más’. Què el va animar a fer-ho? 

La idea la vaig tenir després que, en 

una mateixa setmana, tres dones 

fossin assassinades per les seves 

parelles. Va ser el moment en què es 

debatia l’ILP de les curses de braus i 

als mitjans es parlava més dels toros 

que no pas de les víctimes de la vio-

lència masclista. Això em va cons-

cienciar sobre aquesta xacra que, 

en la meva opinió, hauria d’estar 

equiparada amb el terrorisme. Hi ha 

moltes dones que conviuen a casa 

amb el seu agressor, sense recursos 

per alliberar-se i, sobretot, sense es-

corta que les pugui protegir.

I què va fer al respecte?

Em vaig posar en contacte amb el 

Ministeri d’Igualtat i els vaig demanar 

noms d’organitzacions amb les quals 

pogués col·laborar. Així va ser com 

vaig entrar en contacte amb Mujeres 

en Igualdad i els vaig proposar com-

petir lluint el seu lema ‘Ni una más’.

Quin impacte ha tingut la iniciativa?

He sortit a diferents webs i mitjans i això 

ha fet visible la campanya. Del que es 

tracta, en definitiva, és de conscienciar 

la gent que la clau per acabar amb la 

violència masclista està en l’educació 

que donem als nostres fills. 

Per donar més rellevància a la cam-

panya, el seu objectiu era fer equip 

amb una dona a la Titan Desert.

Sí, però no ha estat possible per 

manca de patrocinador. Jo tenia les 

meves despeses cobertes, gràcies a 

Industrias Durmi i a Medina Compe-

tición, però faltava la part de la noia. 

L’any que ve ho tornaré a intentar i 

segur que ho aconseguiré. 

Quan costa participar en aquesta 

prova?

Entre la inscripció i el viatge, al vol-

tant de 2.400 euros. I això que vaig 

sol, sense equip que m’acompanyi. 

La majoria de participants va amb 

mecànic i fisioterapeuta. Jo faig totes 

aquestes funcions alhora i, fins i tot, 

ajudo d’altres participants (riu). 

I com és això?

Doncs perquè a l’inici de cada eta-

pa surto dels últims i, a mesura que 

avanço, em vaig trobant pel camí 

altres corredors en pana que no sa-

ben com reparar la bicicleta perquè 

no poden portar el mecànic al costat. 

Així que ja em veus aturant-me cada 

dos per tres a fer un cop de mà.

Té alguna anècdota en especial?

Doncs sí, al 2010, vaig ajudar el can-

tant Serafín Zubiri que competia amb 

un guia en tàndem. Resulta que, al-

hora de muntar la bicicleta, que viatja 

envalada, es van equivocar posant 

els pedals i no tenien cap mecànic 

a disposició així que em vaig oferir a 

ajudar-los. Vaig trigar unes sis hores a 

arreglar-la i, a partir d’aquell dia, cada 

vegada que els sorgia un problema 

anaven a trobar-me. Des d’aleshores 

mantenim una bona amistat.

“L’any que ve espero 
aconseguir patrocinador 
per poder participar a la 
Titan Desert fent equip 
amb una dona”

Ciclista compromès

A títol personal
PILAR ABIÁN
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