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Esports FUTBOL SALA
El derbi de Segona Catalana entre l’AE 

Can Cuiàs A i l’EF Montcada fi nalitza 

amb repartiment de punts (2-2)
PÀG. 28

Un total de 192 jugadors i una 
quarantena de tècnics i dele-
gats conformen aquesta tempo-
rada la gran família del CH La 
Salle Montcada que el dia 23 
de novembre va presentar tots 
els seus equips, una quinzena, 
davant de l’afi ció al pavelló 
Miquel Poblet. Els jugadors es 
van fer la foto ofi cial i van sa-
ludar personalment les autori-
tats municipals i el president de 
l’entitat, Enric Expósito, qui en 
el torn dels parlaments va cele-
brar el treball que ha fet el club 
per potenciar el planter i per 
incorporar la presència de les 
fèmines a totes les categories. 
“S’ha fet un programa molt 

exhaustiu des de l’escola que 
ha permès que tinguem una 
seixantena de nens i nenes 
practicant handbol, fet que 
assegura el futur d’aquest 
esport”, va dir el president, tot 
destacant l’esforç que s’ha fet 
per la paritat de gènere.
Expósito també va agrair la seva 
col·laboració a l’Ajuntament i 
als patrocinadors dels diferents 
equips que, malgrat la crisi, 
han donat suport econòmic al 
club. L’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), per la seva banda, 
va felicitar La Salle per ser “un 
referent al municipi i a la 
comarca” i també per ser un 
exemple quant a la promoció 
de l’handbol entre les noies. 

Pilar Abián | Pla d’en Coll

HANDBOL

El CH La Salle exhibeix la seva força i celebra
tenir equips femenins a totes les categories
Per primera vegada, el club lassal·lià ha aconseguit la paritat de gènere a totes les línies d’edat dels seus equips del planter

> Quatre victòries 
seguides del 
primer equip

El sènior masculí del CH La Salle 
–foto– està vivint el seu millor mo-
ment de la temporada i ha pujat a 
la setena posició, amb 10 punts, 
del grup D de Primera Estatal grà-
cies a quatre victòries seguides. 
Les dues últimes es van produir 
contra el CE Vendrell Handbol 
(28-30) i el Banyoles (26-30). 
Per la seva part, el sènior feme-
ní és líder del grup D de Primera 
Catalana. Va descansar a l’última 
jornada després d’haver guanyat 
a la Llagosta (9-31) | RJ
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Tots els jugadors i jugadores que formen part de la família del CH La Salle es van situar a la pista del pavelló Miquel Poblet per saludar l’afi ció

PÀG. 27

FUTBOL
El femení de l’EF Montcada, entrenat 

per Adriano Bujalance, es manté 

invicte després de 10 jornades 

> El sènior B suma dos triomfs consecutius
Per primer cop, ha encadenat dues victòries seguides contra el BM Pau 
Casals (20-25) i l’Handbol Balsareny (34-21). L’equip de Dídac de la Torre 
puja a la quarta posició del grup B de Tercera Catalana | RJ
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“Hem tingut 85 minuts bons, 
però en cinc hem tirat per te-
rra tot el treball”. Així resumia 
José Manuel Martín ‘Pinti’, tècnic 
de l’UE Sant Joan-Atlètic, l’últim 
partit a casa contra el Cirera (3-3). 
Amb 1 a 0 favorable, els locals es 
van relaxar i en els cinc primers 
minuts després del descans van 
encaixar tres gols. Al final, una 
acció d’Emmanuel Yeboah al 
83’ els hi va permetre salvar un 
punt. “L’equip ha tingut una 
bona predisposició, però es va 
despistar una estona. El més 
important és que acumulem 
dues jornades sense perdre”, 
diu ‘Pinti’ en referència a aquest 
empat i a la victòria una setma-
na abans contra l’UD Catalana 

(0-1), que li permeten sortir del 
descens. El club, segons el seu 
tècnic, ha viscut unes últimes se-
tmanes “convulses” amb la mar-
xa de quatre jugadors titulars que  
volen provar sort en altres 
equips. Es tracta de Gerard Gon-

zález, Francisco Baena, que està 
entrenant amb el CD Montcada, 
Rafa ‘Castilla’ i Vicente Mayor. 
L’UE ha incorporat Edgar Brun, 
que ja havia estat a l’entitat, i té 
a prova a jugadors per fer tres 
fitxatges.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan trenca la mala ratxa i 
acumula dues jornades sense perdre
Surt del descens amb quatre punts en dos partits, però perd quatre jugadors titulars

L’UE Sant Joan ha perdut quatre jugadors i busca ara en el mercat alguns recanvis de garanties
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Rafa Jiménez | Redacció

Pere Ricart va patir el 23 de  
novembre la seva primera derrota 
al capdavant de l’UD Santa María 
contra l’AF Veterans Catalunya 
(1-3), segon classificat al grup 15 
de Quarta Catalana. Els montca-
dencs van donar la cara –fins i tot 
es van avançar en el marcador–, 
però van acabar perdent per cul-
pa de les accions individuals d’un 
jugador rival amb un nivell per 
sobre de la mitjana de la catego-
ria. “No tinc cap queixa amb 
els meus jugadors. Han canviat 
totalment la seva actitud i és 
una d’aquelles derrotes que no 
fan mal”, explica Ricart, qui una 
setmana abans havia aconseguit la 
seva primera victòria al camp de 
l’EF Base Ripollet B (3-5). D’altra 

banda, el comitè de competició 
ja ha donat per finalitzat el partit 
contra el Bellaterra, corresponent 
a la 8a jornada, que s’havia sus-
pès amb empat (1-1). El dia 1 de 
desembre, hi haurà derbi contra el 
CD Montcada B (12h).

Rafa Jiménez | Redacció

L’1 de desembre, derbi contra el CD Montcada B, a la Ferreria

Primera derrota de l’UD 
Santa María amb Ricart

FUTBOL. QUARTA CATALANA

El capità, Gerard Vendrell, en acció

El sènior femení de l’EF Montca-
da ja acumula 10 jornades invic-
te al grup 2 de Primera Catalana 
després d’aconseguir una goleja-
da al seu últim partit al camp del 
penúltim, l’Òdena, amb un clar 
0 a 5 gràcies als gols de Regina 
(2), Andrea Rius (2) i Ronnie. 
“Estic molt content amb el joc 
de l’equip. Per primera vega-
da, vam sortir a jugar la pilota 
des del primer minut, sense 
pressió d’haver de guanyar sí o 
sí”, explica el tècnic Adriano Bu-
jalance, qui una setmaba abans 
va patir més del compte amb la 
victòria a casa contra un altre ri-
val de la zona baixa de la classi-

ficació, l’EF Tàrrega (2-1), que es 
va arribar a posar per davant en 
el marcador amb un 0 a 1. 
Amb aquests resultats, les mont-
cadenques es consoliden a la 
tercera posició del seu grup amb 
24 punts i continuen el seu pols 
particular amb el segon, l’ECF 
Les Garrigues, que suma la ma-
teixa quantitat de punts. Tots 
dos intenten mantenir l’estela 
del líder, el Sant Gabriel, que, 
amb un partit menys, suma 27 
punts després de guanyar-ho tot. 
A la propera jornada, l’EF Mont-
cada jugarà un decisiu partit a 
l’estadi de Can Sant Joan contra 
La Planada, un dels seus rivals 
directes.

Rafa Jiménez | Redacció

Va golejar l’Òdena (0-5) i segueix invicte després de 10 partits

L’EF Montcada manté la 
lluita per la segona posició

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Les noies d’Adriano Bujalance encara no han perdut cap partit i es consoliden a la part alta
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El CD Montcada, que contra 
l’Avià (1-0), a la 11a jornada, ha-
via aconseguit trencar una ratxa 
de quatre derrotes seguides, va 
tornar a perdre el 24 de novem-
bre al camp de la Unificación 
Llefià (1-0). “Hem sortit ador-
mits i hem regalat els primers 
45 minuts. Fins ara no em po-
dia queixar del compromís de 
l’equip, però l’actitud durant 
la primera meitat no va ser 
correcte”, explica un enfadat 
Jordi Salvanyà, qui considera 
que aquesta derrota no és un pas 
enrere: “Tenim un dels pressu-
postos més baixos de la catego-
ria i estem fora del descens, el 
nostre objectiu”. Ara mateix, els 
verds ocupen la novena posició 
amb 16 punts.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada perd el seu sisè partit 
a causa d’una mala primera meitat
El tècnic Jordi Salvanyà es queixa per primera vegada de l’actitud dels seus jugadors

Rafa Jiménez | Redacció

> El club crea el seu butlletí, ‘La Veu Verda’
El CD Montcada ha tret al carrer una publicació gratuïta, amb perio-

dicitat quinzenal, per fer arribar informació relacionada amb el club a 

tots els seus socis, familiars i aficionats. El número 1 de La Veu Verda 

va sortir el 15 de novembre amb una primera edició, que el club vol 

anar ampliar en el futur, d’uns 200 exemplars. El butlletí verd també 

es pot consultar al web www.montcadacd.com | RJ

> Fre a la bona 
dinàmica del B
El CD Montcada B es manté a 

la cinquena posició del grup 15 

de Quarta Catalana després de 

sumar una nova victòria contra 

el Roureda (4-1). Una setmana 

abans, els verds, tot i avançar-se 

en el marcador amb un gol de Da-

niel Baena, van veure frenada la 

seva bona ratxa de quatre victòries 

seguides i van caure al camp del 

segon, l’AF Veterans Catalunya, 

amb un 3 a 1 | RJ

A
R

X
IU

/S
ÍL

V
IA

 A
L

Q
U

É
Z

A
R

A
R

X
IU

/L
A

U
R

A
 G

R
A

U
A

R
X

IU
/S

ÍL
V

IA
 A

L
Q

U
É

Z
A

R



28 1a quinzena | Desembre 2013Esports

El Broncesval no va poder sumar 
la seva quarta victòria consecuti-
va amb la visita del líder del grup 
3 de Segona B, La Unión que, tot 
i venir amb dues baixes impor-
tants, es va endur un valuós punt 
del pavelló Miquel Poblet. Va ser 
un matx ple d’alternatives que es 
va resoldre amb uns últims mi-
nuts d’infart. Els gols locals van 
ser fets per Adrià i Gerard Esteller 
(2), David Ortega i Mario Litrán. 
Amb 5 a 5 en el marcador, l’equip 
de Lolo Rodríguez va disposar de 
dos llançaments de doble penal 
que no va poder aprofitar. “La 

Unión té un equip molt jove, 
que juga amb gran intensitat i 
que ho està fent molt bé. No ens 
preocupa la classificació perquè 
hi ha molta igualtat i encara es-
tem a prop dels primers llocs”, 
comenta el capità Mario Litrán, 
qui reconeix que l’equip cada dia 
es troba millor perquè “ja s’ha 
adaptat al canvi d’entrenador 
i de sistema”. Després d’aquest 
empat, els montcadencs, que una 
setmana abans havien guanyat 
l’Igga Prosperitat (3-2), baixen a 
la cinquena posició amb 20 punts, 
quatre menys que els dos líders: 
La Unión i Marfil B.

Després de tres triomfs seguits va empatar contra La Unión (5-5)

Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval suma un 
nou punt davant del líder

FUTBOL SALA. SEGONA B

Definitivamente, el partit dels 
vuitens de la Copa del Rei 
entre el Broncesval i el Uma-
cón Zaragoza, de Primera, es 
jugarà l’11 de desembre en el 
pavelló Miquel Poblet (21.15h). 
L’equip de Lolo Rodríguez, que 
el 5 de novembre ja va donar 
la sorpresa derrotant un altre 
club de la màxima categoria, 
el Magna Xota Navarra, vol 
continuar fent història. “Jugar 
aquests partits és un premi al 
nostre rendiment als últims 
dos anys, tot i que sabem que 
serà difícil donar una segona 
sorpresa”, diu Mario Litrán. 
El club demanarà un donatiu 
a l’entrada del pavelló | RJ

El partit de Copa 
es jugarà l’11 
de desembre   

L’AFS Bosc d’en Vilaró ni puja 
ni baixa a la classificació del 
grup B de Primera –competi-
ció que organitza la Federació 
Catalana de futbol sala. Els 
verds, que tenen pendent un 
partit ajornat contra l’AE Tia-
na B que es jugarà el 21 de de-
sembre, continuen a la sisena 
posició amb 13 punts després 
d’una nova victòria, la quarta 
de la temporada, contra l’FS 
La Salut (3-1) | RJ

Trajectòria 
estable de l’AFS 
Bosc d’en Vilaró
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El derbi montcadenc al grup 4 de 
Segona Catalana que es va dispu-
tar el 17 de novembre a la Zona 
Esportiva Centre va acabar amb 
un repartiment de punts entre 
l’EF Montcada i l’AE Can Cuiàs 
A (2-2) que van regalar a l’afició 
un partit entretingut i amb alter-
natives en el marcador. Després 
d’aquest empat, l’EF Montcada 

va encaixar a la pista del Port de 
Barcelona (4-2), equip amb el que 
compartia el lideratge, la primera 
derrota de la temporada que l’ha 
fet baixar a la segona posició amb 
17 punts. Per la seva part, l’AE 
Can Cuiàs, que cau a la sisena 
posició, va perdre el partit ajornat 
contra el Premià de Dalt B (5-2) 
i va empatar a casa contra la PB 
Palau-Solità i Plegamans (4-4).

El partit, entretingut i igualat, va finalitzar amb un 2 a 2

Rafa Jiménez | Redacció

Empat al derbi entre l’EF 
Montcada i l’AE Can Cuiàs

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

‘Marty’, amb Roger Bonet al fons, durant el partit contra La Unión amb una de les noves samarretes
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Després del derbi, els dos equips montcadencs no han aconseguit resultats massa positius
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BÀSQUET. UB MIR

Després d’aconseguir a la 6a 
jornada la seva tercera victòria 
a la pista del penúltim, el CB 
Trevol-Font Castellana C (37-
64), el sènior B de l’UB MIR ha 
encadenat dues derrotes contra 
dos rivals de la part mitja-alta 
de la taula. Els montcadencs, 
entrenats per David Fuster, van 
perdre a casa contra el CB Sant 
Just-Guinot Prunera (58-65) i, 
una setmana més tard, també 
ho van fer a la pista del CB Cic 
B (64-45) en un partit on només 
van poder comptar amb “cinc 
jugadors sèniors i cap pivot”, 
segons explica el seu tècnic, Da-
vid Fuster. Després de la disputa 
de 8 jornades, el sènior B ocupa 
la desena posició al grup 6 de la 
fase prèvia del Campionat Te-
rritorial amb tres victòries i cinc 
derrotes. “No hem començat 
bé, però aquest equip té quali-
tat i ha d’anar cap amunt, tot i 
que no serà fàcil”, diu Fuster.

Un sènior B amb moltes baixes no 
acaba de trobar el camí de la victòria

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de David Fuster és desè amb un balanç de tres victòries i cinc derrotes

El Multiópticas Isis A està tenint 
un inici discret de temporada a 
Lliga Nacional. L’equip de David 
Rúa és cinquè i només ha aconse-
guit una victòria en quatre partits. 
A les dues últimes setmanes va 
patir dues derrotes més contra el 
CK Castellbisbal A (14-19) i el KC 
Barcelona (20-19). A la Segona Di-
visió, el Multiópticas Isis B ocupa 
la segona posició amb un balanç 
de tres victòries i dues derrotes. 

Després de guanyar el seu primer 
partit a casa contra el CK Castell-
bisbal B (16-14), va caure a la pista 
del KC Barcelona B (18-17). 

Júnior AEE Montserrat Miró. Va 
aconseguir la seva primera vic-
tòria el 16 de novembre a la pista 
de l’AEE Lladonosa (6-17), però va 
perdre una setmana després en el 
seu debut a casa contra el CEVG 
(9-10) | RJ 

Només ha pogut guanyar un partit en quatre jornades

El Multiópticas Isis A 
encaixa dues derrotes 

KORFBAL

> Últim torneig de pàdel de 2013 al CT Reixac
Entre el 22 i el 24 de novembre es va celebrar el V Torneig Express Pàdel 
Reixac, l’últim de l’any, amb un total de 34 participants. Els campions de 
la categoria mixta van ser Judit León i Carlos Sánchez. A la masculina, la 
victòria va ser per a Álex Carrasco i Jaume Cobo | RJ

Marc ‘Pitu’ Rodríguez, fi ns fa 
poques setmanes entrenador de 
l’UD Santa María, va obtenir un 
bon resultat al torneig nacional de 
Vovinam Viet Vo Dao que es va 
disputar el 23 i 24 de novembre 
a Santiago del Teide (Tenerife). 
‘Pitu’ va ser tercer a la seva cate-
goria de -68 kilograms i es va clas-
sifi car per al Campionat d’Europa 
que es farà a Alemania o Polònia. 
Al torneig internacional d’aquesta 
disciplina d’arts marcials també hi 
participarà el montcadenc Anto-
nio Muñoz, subcampió del món al 
mes de juliol | RJ

L’extècnic de l’UD Santa María triomfa en el seu nou esport

‘Pitu’ Rodríguez anirà a 
l’Europeu de Vovinam

ARTS MARCIALS

‘Pitu’ amb el seu entrenador, David Expósito

Edit Ortega, membre de la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM), va 
aconseguir la segona posició de la 
categoria sènior femení a la prova 
de Mitja Volta (43 kilòmetres) de 
l’Ultra Trail que es va disputar el 
23 de novembre al Parc de Coll-
serola. Ortega va fer el recorregut 
amb un temps de 5:08:14. La JAM 
va anar a aquesta competició amb 
una vintena d’atletes que es van 
distribuir entre els 1.500 partici-
pants de les tres proves organit-
zades: Ultra Trail (74 km), Mitja 
Volta i Popular (21 km). 

Altres resultats. Cal destacar el 
rendiment de Germán Moreno i 
Carlos García, també de la JAM, 
que van fi nalitzar a la posició 44 i 

45 respectivament de l’Ultra Trail 
dins de la categoria sènior mas-
culí; o Héctor Bastida, cinquè a 
la Mitja Volta entre els veterans i 
dotzè de la general.

Va aconseguir aquesta posició a la prova de 43 kilòmetres

Edit Ortega, segona a 
l’Ultra Trail de Collserola

ATLETISME

Edit Ortega, en un moment de la prova

El jurat de la 17a Festa de l’Es-
port Català, organitzada per 
l’UFEC i el diari Sport, va dei-
xar sense premi Miquel Poblet, 
que va morir al passat mes 
d’abril. Poblet havia estat pro-
posat per la Federació Catala-
na de Ciclisme al premi llegen-
dari que fi nalment ha recaigut 
a mans de l’exjugador de bàs-
quet Francesc ‘Nino’ Buscató. 
L’entrega dels deu premis de 
diferentes categories es farà el 
16 de desembre a Barcelona, 
a la seu de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalu-
nya. El pilot Marc Márquez i 
la nadadora de sincronitzada 
Ona Carbonell han estat guar-
donats com a millors esportis-
tes catalans del 2013 | RJ

Miquel Poblet 
es queda sense 
premi a la Festa 
de l’Esport

UFEC

Rafa Jiménez | Redacció
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El sènior B està patint una gran quantitat de baixes que s’ha traduït en una ratxa negativa 
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BÀSQUET

L’UB MIR iniciarà el mes de desembre 
amb una gran festa de presentació
El dia 1, se sabrà el guanyador del concurs de la mascota i es recolliran diners per a La Marató

 Can Sant Joan és un dels bres-
sols del bàsquet al municipi,  però 
aquest curs el col·legi El Viver no 
ha pogut formar cap equip per 
practicar aquest esport dins del 
ventall d’activitats extraescolars. 
“És una llàstima. Que jo re-
cordi sempre s’ha fet bàsquet al 
 col·legi El Viver,  però aquest 
any no hi hagut resposta per 
part de l’alumnat,  potser per 
les quotes atractives de l’UB 
MIR”,  explica Juanjo Roldán,  co-
ordinador de les extraescolars que 
ara treballa en col·laboració amb 
l’empresa Aprèn Jugant. En can-
vi,  sí han sorgit grups que fan psi-
comotrocitat (amb 19 alumnes), 
 iniciació esportiva (10),  multi-
esport (11),  balls moderns (57), 

 karate (21) i futbol (17). Respecte 
al curs passat,  el col·legi també ha 
deixat de fer tennis. Roldán,  que 
es mostra gratament sorprès amb 
la quantitat de nenes i nens que 

s’han apuntat a les extraescolars 
tot i el canvis amb la gestió,  de-
mana que es netegi “amb més 
freqüència la pista exterior per-
què habitualment està bruta”.

ESPORT ESCOLAR

El Viver perd el bàsquet, una de les 
seves activitats més tradicionals

Rafa Jiménez | Terra Nostra

També s’ha deixat de fer tennis, una de les novetats del programa durant el curs passat
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La Unió Bàsquet MIR viurà un 
dia de festa l’1 de desembre amb 
la presentació de tots els equips 
que ha creat a la seva primera 
temporada de funcionament. 
Les portes del pavelló Miquel 
Poblet s’obriran a les 16.30h 
per accedir a un acte gratuït que 
també tindrà un caire solidari ja 
que es recolliran donatius per a 
La Marató de TV3 que s’emetrà 
el 15 de desembre. El dia 1 tam-
bé es donarà a conèixer el vere-
dicte del guanyador del concurs 
per trobar la mascota del club. 
Al tancament d’aquesta edició 
es van rebre unes 20 propostes 
i el dia de la presentació, que 
comptarà amb la col·laboració 
dels Diables de Can Sant Joan, 
també es podran entregar més 
dibuixos. 

Rafa Jiménez | Redacció

> Dues derrotes seguides del preinfantil femení

Després d’un bon inici de la competició, l’equip preinfantil femení de l’UB 

MIR ha acumulat dues derrotes seguides a les últimes jornades. El conjunt 

que entrena Manel Candalija va perdre a la pista del CB Roda (44-20) i 

també va caure a casa contra el CB Granollers (29-31). Tot i aquestes 

dues ensopegades, el preinfantil ocupa la quarta posició del grup 2 de 

nivell C amb un balanç de dues victòries i tres derrotes | RJ

El juvenil B és una de les no-
vetats d’aquesta temporada a 
l’estructura del planter de l’FS 
Montcada. Entrenat per Emili 
Domingo, coordinador de tota 
la base del club, l’equip està 
situat a la vuitena posició del 
grup 24 de Segona Divisió. 
Després d’encaixar tres derro-

tes seguides, els montcadencs 
van encadenar dues victòries 
contra dos rivals de la zona 
baixa: el Llinars (4-3) i La 
Torreta B (0-3). A l’última jor-
nada, els nois de Domingo van 
tornar a perdre contra el líder, 
l’Olímpic La Garriga, amb un 
clar 0 a 5 | RJ

Situat a la part mitja de la taula, acumula 3 victòries i 4 derrotes

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ

El juvenil B s’ha creat aquesta temporada i ha començat la competició des de la Segona Divisió

Inici irregular del nou  
juvenil B de l’FS Montcada
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Grup d’alumnes que fan l’activitats de multiesport a la pista exterior del col·legi El Viver L’infantil femení del CH La Sa-
lle porta una bona línia a la Pri-
mera Catalana. Les montcaden-
ques són segones amb 10 punts 
i només han perdut un matx. 
Va ser a la 2a jornada, contra el 
CEACAT, rival amb el que 

comparteixen el lideratge i 
que, amb un partit menys, en-
cara no ha perdut cap partit. A 
les últimes jornades, les noies 
d’Àlex Expósito van guanyar 
l’Agramunt (25-13) i el Cerda-
nyola (9-23) | RJ

Només ha perdut contra el CEACAT, líder invicte del seu grup

HANDBOL. PRIMERA CATALANA

Les noies d’Àlex Expósito estan fent una bona temporada a la Primera Catalana

L’infantil femení, segon 
amb una única derrota
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El prebenjamí del CD Montcada 
va aprofitar a la perfecció la 
seva visita al camp de l’OAR 
Gràcia Sabadell, que encara no 
ha sumat cap punt, per trencar 
amb la seva mala ratxa de tres 
derrotes seguides, incloent la 
del derbi contra l’EF Montca-
da B (0-1) que es va disputar 
el 2 de novembre. Els verds, 
a l’onzena posició del grup 44 
amb 7 punts, van guanyar a 
Sabadell amb un clar 0 a 5.

FUTBOL. CD MONTCADA

El prebenjamí verd aprofita la visita 
al cuer per tornar a guanyar un partit

Rafa Jiménez | Redacció

Havia acumulat tres derrotes seguides, incloent la del derbi contra l’EF Montcada B (0-1)
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El prebenjamí ha tornat a sumar els tres punts, trencant una mala ratxa de tres derrotes seguides

>> Clica i mira la fotogaleria dels 
equips del CH La Salle a

El cadet B de l’EF Montcada, que 
va començar la lliga al grup 26 
de Segona Divisió amb un gran 
estat de forma aconseguint tres 
victòries seguides, no guanya 
des del 19 d’octubre i ja acumu-
la quatre derrotes consecutives. 
Les dues últimes es van produ-
ir contra dos Lliçà: el d’Amunt 
(1-3) i el d’Avall (5-2). Els ver-
mells ocupen la desena posició 
amb 9 punts. 

Juvenils. L’equip A de l’EF Montca-
da, que fa dues jornades va supe-
rar el Cerdanyola (4-2), ha baixat 
una posició al grup 7 de Primera 
Divisió i ara és novè després de 
perdre al camp de l’EF Barberà-
Andalucía (5-2). Per la seva part, 
el CD Montcada ha pujat a la 
sisena posició amb tres victòries 
seguides, les dues últimes contra 
el Terrassa B (2-4) i l’UE Sabade-
llenca (5-2) | RJ

Sotrac d’un equip que havia començat la lliga amb tres victòries

FUTBOL. EF MONTCADA

Després de quatre derrotes, el cadet B espera poder tornar al bon rendiment de l’inici de temporada

El cadet B encadena 
quatre derrotes seguides

> Campionat de 
Catalunya de tennis
El cadet femení del CT Reixac for-

mat pel capità Eduardo Méndez i 

les jugadores Marta Mérida, Laura 

Méndez, Judit González i María 

Sánchez (foto) va guanyar el CT 

Víctor Troses-Ripollet (1-3) | RJ
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