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Esports FUTBOL
El CD Montcada encadena 

tres victòries seguides i ja és 

quart a la Primera Catalana
PÀG. 26

La gran família de l’EF Montca-
da va presentar el 13 d’octubre 
els seus 25 equips de la nova 
temporada, amb un acte, fet a 
l’estadi de la Ferreria, en què 
van participar els 340 jugadors 
federats, l’equip de veterans i 
els 50 membres del cos tècnic. 
Durant prop de dues hores tots 
els conjunts van desfi lar davant 
del públic assistent i es van fer 
la fotografi a ofi cial. Una de les 
atraccions de la festa va ser la 
nova mascota del club, un di-
vertit lleó al qual els jugadors 
de l’Escola li hauran de posar 
nom. La presentació també va 
comptar amb la participació 
dels Diables de Can Sant Joan 
que van amenitzar els minuts 
fi nals amb música i foc.
En el torn de parlaments, el pre-
sident de l’EF Montcada, Toni 
Sánchez, va expressar el seu 
orgull per presidir una directiva 
que, integrada per 14 persones, 
fa possible que l’entitat continuï 
creixent. “Amb el vostre su-
port i la vostra col·laboració 
–va dir adreçant-se a les famí-
lies dels jugadors– aquesta Es-
cola serà cada dia més gran”. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), qui va assistir acompan-
yada pel regidor d’Esports, Marc 
Rodríguez (PSC), va cloure 
el torn de parlaments animant 
els membres de l’Escola a po-

tenciar els valors que fonamen-
ten l’esport i va fer una crida 
als pares: “Vosaltres, des de la 
graderia, heu de ser un bon 
exemple d’esportivitat per 
a tots els vostres fi lls”. Pérez 
també va aprofi tar el seu discurs 
per felicitar la directiva de l’EF 
Montcada per la seva tasca.

25 equips. L’Escola de Futbol 
Montcada no s’ha vist perju-
dicada per la decisió del CD 
Montcada de recuperar el seu 
treball amb el futbol base i ha 
pogut, fi ns i tot, augmentar el 
seu volum d’equips respecte a la 
temporada passada. En el mo-
ment de la presentació, el club 
ja havia inscrit 22 equips a la 
Federació Catalana de Futbol, 
dos d’ells sèniors: un femení, 
que està a la Primera Catalana, 
i un altre masculí de futbol sala 
que jugarà a la Segona Catala-
na per primera vegada a la seva 
història. La resta dels 20 con-
junts són de formació: 2 juveni-
ls, 2 cadets, 3 infantils, 5 alevins, 
4 benjamins i 4 prebenjamins 
(un més que el curs passat). A 
última hora, l’Escola també ha 
inscrit un equip de patufets, 
que farà el seu debut compe-
titiu en una nova categoria 
denominada Debutant, i un 
juvenil de futbol sala. L’entitat 
també manté un conjunt amb 
jugadors veterans. 

Pilar Abián/Rafa Jiménez | La Ferreria

FUTBOL

La família de l’EF Montcada segueix creixent i 
augmenta el seu volum d’equips de formació
L’estadi de la Ferreria va ser l’escenari, el 13 d’octubre, de l’acte de presentació dels seus 25 conjunts, un més que la temporada passada

> El femení perd els 
primers dos punts
El sènior femení de l’EF Montca-

da continua invicte a la Primera 

Catalana, però a la 4ª jornada va 

deixar escapar a casa els primers 

dos punts contra el Juan XXIII 

(1-1). “Ha estat un partit boig 

contra un equip molt guerrer”, 

va explicar el tècnic local, Adriano 

Bujalance. Les montcadenques, 

que una setmana abans havien 

aconseguit a Manresa (0-2) una 

nova victòria, són ara terceres del 

seu grup | RJ

A
R

X
IU

/L
A

U
R

A
 G

R
A

U
P

ÌL
A

R
 A

B
IÁ

N

L’EF Montcada va viure el 13 d’octubre la seva festa anual de presentació amb un convidat especial: un lleó, encara sense nom, com a nova mascota

PÀG. 27

FUTBOL SALA
El Broncesval de Lolo Rodríguez 

jugarà contra el Xota Navarra, 

de Primera, a la Copa del Rei
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“Hem fet una bona primera 
part i ens hem relaxat a la se-
gona”. Així resumia el tècnic de 
l’UE Sant Joan-Atlétic Montca-
da, José Manuel Martín ‘Pinti’, la 
victòria a la 6a jornada contra la 
Gramanet Milán B (4-2), el cuer 
del grup 2 de Segona Catalana. 

Els locals, amb tres gols de Bae-
na, van dominar sense proble-
mes bona part del partit. Després 
del descans, però, l’UE va baixar 
la intensitat del joc fi ns al 4 a 2 
fi nal. “Estic content, però hem 
acabat patint”, reconeixia ‘Pin-
ti’ qui creu que el seu equip juga 
millor a casa que a fora. 

Un bon exemple d’aquest canvi de 
rendiment es va produir una jorna-
da abans al camp de l’Equipo Ja, 
que va guanyar per 6 a 2, remuntant
un 1 a 2 en contra. “Sense acti-
tud no es pot fer res, sobretot en 
camps tan complicats. La imat-
ge ha estat molt dolenta”, va dir 
‘Pinti’ després de la derrota.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan-Atlètic, molt millor 
com a local que com a visitant
Es va refer contra la Gramanet B (4-2) de la desfeta patida al camp de l’Equipo Ja (6-2)

L’UE Sant Joan ocupa la desena posició al grup 2n de Segona Catalana amb 8 punts

Des de la seva primera victòria 
en el debut a casa del Can Mas 
Ripollet amb un 0 a 11, l’UD 
Santa María encara no ha pogut 
tornar a guanyar. A la tercera 
jornada, l’equip de Marc ‘Pitu’ 
Rodríguez va encaixar la seva 
segona derrota al camp de l’FE 
Grama (2-1). Amb dos homes 
expulsats –José Antonio Esco-
bar ha estat sancionat amb tres 
partits per agredir un rival–, els 
montcadencs van acabar per-
dent a l’últim minut i de penal. 
L’UD Santa María, que va des-
cansar a l’última jornada, ocu-
pa ara la setena posició al grup 
15 de Quarta Catalana amb 3 
punts. El Comitè de Competició 
de la Federació ja li ha donat per 
perdut el partit de la segona jor-
nada contra l’At. Besòs que es va 
suspendre, al 80’, amb 1 a 4 | RJ 

L’UD Santa 
María perd un 
partit amb 9 
homes

FUTBOL 

El CD Montcada ja acumula 
tres victòries seguides que li han 
permès pujar fi ns a la quarta 
posició del grup 1 de Primera 
Catalana amb 13 punts, els ma-
teixos que el tercer, el fi lial del 
CE Sabadell que va ensopegar 
al camp del cuer, el Guíxols 
(1-1). A la darrera jornada, els 
verds van superar amb bona 
nota l’enfrontament amb un 
dels seus rivals directes, el Gra-
nollers, a qui van guanyar per 0 
a 2 amb gols d’Oriol Vila (56’) 
i Eduardo Alliaume (89’). Tot 
i el bon moment de l’equip, el 
seu tècnic, Jordi Salvanyà, evita 
ser triomfalista. “Falta encara 
molta competició i els punts 
que sumem ara ens poden 
anar bé més endavant”, ha dit 
l’entrenador verd qui, no obs-
tant això, s’ha mostrat molt sa-
tisfet amb el rendiment dels seus 
homes: “Estan entrenant molt 
bé i se’ls veu implicats amb el 
projecte i això és el més im-
portant”.

Derbi vallesà. Una setmana abans 
del triomf a domicili a Grano-
llers, els verds van sumar una 
altra important victòria a l’estadi 
de la Ferreria contra el San Cris-
tóbal (2-1) amb gols d’Albert 
Hospital i David Gascón.  

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA 

El CD Montcada suma tres victòries 
seguides i s’apropa als llocs d’ascens
Els verds són quarts amb 13 punts, els mateixos que el tercer, el CE Sabadell B, i a tres del segon, el FC Girona B 
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> El sènior B segueix 
sense poder guanyar
El CD Montcada B encara no ha 

pogut sumar cap victòria al grup 

15è de Quarta Catalana. Després  

de descansar a la tercera jornada, 

l’equip de Juan Meca va tornar a 

la competició amb un partit a casa 

contra un dels dos líders, el Mira-

sol-Baco Unión, qui es va empor-

tar la victòria per 1 a 2 després de 

remuntar un gol inicial dels verds, 

que ocupen la quarta posició per la 

cua amb 1 punt | RJ
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Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

El CD Montcada està gaudint dels fruits del bon treball fet als últims anys i es consolida a la part capdavantera de la Primera Catalana

L’UD Santa María només ha guanyat un partit
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Tot i començar el partit dominant 
–al descans guanyava per 10 a 8–, 
el sènior masculí del CH La Salle 
va acabar perdent a la 4a jornada 
contra l’OAR Gràcia (23-29). Els 
visitants van reaccionar a la sego-
na meitat i, a manca d’un quart 
d’hora per al final, ja sumaven cinc 
gols de diferència. Tot i que els ho-
mes de Jaume Puig es van apro-
par al marcador, els sabadellencs 
es van emportar els dos punts, 
trencant la igualtat que hi havia 
a la taula entre ambdós equips. 

“Tenim baixes importants i així 
és molt difícil ser competitus”, 
explica Puig. 
Xavi Benítez i Chus Jiménez van 
ser els grans damnificats de la de-
rrota una setmana abans a la pista 
de l’Esplugues (26-23). El capità  
es va fer un esquinç en un tur-
mell i estarà dues setmanes més 
de baixa, mentre que Chus es va 
trencar el nas i no podrà tornar a 
les pistes fins d’aquí a tres mesos. 
Després de quatre partits, els 
lassal·lians ocupen la cinquena 
posició per la cua amb 2 punts.

Va perdre punts i jugadors contra l’Esplugues i l’OAR Gràcia 

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

El CH La Salle pateix 
dues derrotes seguides

HANDBOL 
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El sènior femení del CH La Sa-
lle tornarà a la competició el cap 
de setmana del 19 i 20 d’octubre. 
L’equip canvia de cicle amb un 
nou entrenador, Joan Gosàlvez, i 
a una nova categoria, la Primera 
Catalana, després del descens de 
la temporada passada. Les juga-
dores montcadenques estaran 
al grup D conjuntament amb 
l’Handbol Sant Quirze, Terras-
sa, Joventut Handbol La Lla-
gosta i l’Handbol Cerdanyola, 
equip contra el que debutaran a 
domicili | RJ 

El sènior femení 
començarà la 
lliga a la pista de 
l’H. Cerdanyola

Després de dues victòries contra 
el Ràpid (1-4) i el Marfil B (4-0), el 
Broncesval Montcada va tornar a 
perdre, el 12 d’octubre, a la pista 
de l’Escola Pia (6-3). D’aquesta 
manera, els sabadellencs es van 
revenjar de la derrota patida qua-
tre dies abans a l’eliminatòria de 
la Copa del Rei que va finalitzar 
amb victòria montcadenca (1-4). 
A la lliga, l’Escola Pia va ser su-
perior. Va estar més encertada 
cara a porteria i a la mitja part ja 

guanyava per 3 a 1. A manca de 
10 minuts per al final, els montca-
dencs es van posar 4 a 3 gràcies 
als gols de Roger Bonet i Gerard 
Esteller (2), però van desaprofitar 
dues jugades de contraatac per fer 
la igualada. “Ja sabíem que era 
un enfrontament perillós i s’ha 
confirmat”, va dir el tècnic, Lolo 
Rodríguez. 
Els montcadencs ocupen la dese-
na posició amb 7 punts i a la pro-
pera jornada rebran la visita d’un 
dels líders, el Pallejà.

Després de dos triomfs seguits, va caure a la pista de l’Escola Pia 

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Fi a la bona ratxa de 
victòries del Broncesval

FUTBOL SALA
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Excel·lent inici de l’EF Montcada 
a la seva nova categoria, la  
Segona Catalana de futbol sala. 
L’equip de José Luis Carras-
co es manté invicte després de 
sumar dues victòries a les dues 
primeres jornades. L’útima va 
arribar al debut a casa contra 
el CFS Premià de Dalt B (4-1). 
La lliga va descansar el cap de 
setmana del 12 i el 13 d’octubre 
i els montcadencs ocupen el li-
deratge amb els mateixos punts 
que altres tres equips | RJ 

L’EF Montcada ja 
és líder després 
de sumar dos 
triomfs seguits

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs va aconseguir el 
5 d’octubre, a la segona jornada, la 
primera victòria de la temporada 
al grup 4t de Segona Catalana. En 
el debut a casa del seu nou tècnic, 
Óscar Ruiz, els montcadencs van 
superar l’AE Iris Sol Casagemes 

B per un ajustat 8 a 6. L’equip ha 
canviat força respecte l’any passat i 
es planteja com objectiu “l’ascens”, 
segon el seu nou entrenador, qui 
ha arribat aquest any al club. 

Sènior C. Ha guanyat els dos par-
tits que ha disputat a Tercera.

L’equip d’Óscar Ruiz va assolir el primer triomf a la segona jornada

Rafa Jiménez | Redacció

Bon debut a casa del nou 
tècnic de l’AE Can Cuiàs A

FUTBOL SALA

Óscar Ruiz, donant instruccions als seus jugadors durant un temps mort del primer partit a casa
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> El Xota Navarra, rival a la Copa del Rei

El Xota Navarra, de Primera Divisió, serà el proper rival del Broncesval a 

la Copa del Rei en una eliminatòria, a partit únic, que es jugarà el 6 de 

novembre al pavelló Miquel Poblet. “Estem contents perquè ens enfron-

tarem amb un equip de Primera que no és dels més forts”, explica el 

tècnic Lolo Rodríguez. El 8 d’octubre, els montcadencs van superar amb 

nota la primera ronda, guanyant a domicili l’Escola Pia (1-4) gràcies als 

gols de Bonet, Gerard Esteller, Riquelme i Pol | RJ

A l’AFS Bosc d’en Vilaró se li 
resisteixen els partits a casa, on 
encara no ha sumat cap triomf. 
Després de guanyar el seu pri-
mer partit a la pista del l’UE 
Quatre Barres (2-3), els verds 
no van passar de l’empat contra 
l’UESC Roma (4-4) | RJ 

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró guanya 
a fora el que es 
deixa a casa

FUTBOL SALA

El masculí del Club Handbol La Salle només ha pogut guanyar un partit des de l’inici de lliga
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BÀSQUET

El sènior A del CUB MIR va 
debutar a casa el 5 d’octubre, 
al gimnàs de la Zona Esporti-
va Centre, amb una victòria 
davant del CB Manyanet Les 
Corts (65-43). Els montcadencs, 
que juguen al grup 5è del Cam-
pionat Territorial, van caure a la 
segona jornada a la pista del CB 
Olímpic (68-59). L’equip manté 
la base de jugadors que l’any pas-
sat formava el sènior A de l’AE 
Elvira La Salle i continua amb 
Xavier Torreblanca com a tèc-
nic. “A nosaltres la fusió no ens 
ha afectat perquè continuem 
amb els mateixos jugadors, 
però, a nivell institucional, 
crec que és molt positiva per-
què el resultat és un únic club 
més complet”, diu Torreblanca, 
que es fixa, com a objectiu es-

portiu del seu equip per aquesta 
temporada, finalitzar “entre els 
cinc primers”.
La resta de resultats dels equips 
del club (fins a júniors) es pot 
consultar a www.laveu.cat.

Els de Xavi Torreblanca van superar el CB Manyanet Les Corts

El sènior A del CUB MIR, 
fort en el debut a casa

Rafa Jiménez | Redacció

> Nou homenatge del ciclisme a Poblet

Prop de 200 ciclistes van participar el 6 d’octubre en un homenatge al 

desaparegut exciclista montcadenc Miquel Poblet davant del pavelló 

que porta el seu nom. L’acte, que va ser organitzat pel Club Ciclista 

Plana Lladó de Mollet, va coincidir amb la XXV Marxa Cicloturista Pe-

legrí Pi, que va recórrer diverses poblacions del Vallès. La prova va 

sortir de Mollet i va arribar a Montcada i Reixac a les 8.30h, on va ser 

rebuda per una delegació municipal encapçalada pel president de 

l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) i regidor d’Esports, Marc 

Rodríguez (PSC). Durant l’acte, els organitzadors van lliurar un mallot 

a l’Ajuntament i a Carles Solà, nebot de Poblet | LR

La secció de muntanya i ultrafons 
de la Joventut Atlètica Montcada 
( JAM) va participar el 5 d’octubre 
a l’Ultra Trail Guara Somonta-
no, a Osca. El millor classificat 
montcadenc a la prova, de 98 
quilòmetres i amb un desnivell de 
5.537 metres, va ser Toni Lucas 
(16), amb un temps de 13 hores, 

6 minuts i 41 segons. També van 
participar Francisco Serrano (54), 
Toni Ortiz (73) i José Serrano 
(125). D’altra banda, els atletes 
Jordi Flores i Enric Mayà van fer 
la cursa Trail, de 37 quilòmetres 
amb un desnivell de 2.000 metres. 
Flores va ser el 68 amb 5 hores, 38 
minuts i 8 segons, un menys que 
Mayà (69).

Sis membres de la JAM van fer una cursa de muntanya a Osca

Sílvia Alquézar | Redacció

Bon paper a l’Ultra Trail

El Club Korfbal Montcada va 
reunir tots els seus equips en una 
jornada de partits amistosos que 
es va fer el 13 d’octubre a la pista 
coberta de la Zona Esportiva Cen-
tre. A l’acte es van fer les fotos ofi-

cials dels seus dos equips sèniors, 
el Multiópticas Isis A i B. També 
van estar presents els conjunts de 
júniors, cadets, infantils i prein-
fantils de l’AEE Montserrat Miró, 
filial del CK Montcada | RJ 

Les lligues dels dos sèniors comencen el 19 i 20 d’octubre

El CK Montcada, preparat 
per afrontar nous reptes

KORFBAL

El sènior A va iniciar la lliga amb victòria

Antonio Ponz es va proclamar 
guanyador de l’Open de Tennis 
Taula que es va fer el 12 d’oc-
tubre amb motiu de la festa de 
La Unió de Mas Rampinyo. Els 
altres tres primers classificats al 
torneig, on es van inscriure 15 
socis, van ser, per aquest ordre, 
Miguel Gil, Francisco Javier 
Aguado i Carlos Fernández.

TT La Unió. Continua imparable 
a la Segona B i es manté invicte 
després de tres jornades | RJ 

Antonio Ponz 
guanya l’Open 
del soci 

TT LA UNIÓ

David Rúa continua com a entrenador del Multiópticas Isis A, de Lliga Nacional

ATLETISME

Els sis participants de la JAM en aquesta cursa d’extrema duresa per un recorregut de muntanya 

Unes 14 persones van participar 
el 10 d’octubre al taller sobre  
orientació que El Cim va fer a la 
Casa de la Vila. Santi Rebollo, 
monitor de l’Escola d’Alta Mun-
tanya de Catalunya, va impartir 
la xerrada i va dirigir les dues 
sortides que es van fer el 12 i 13 
d’octubre al Turó i al Pic de les 
Bruixes (Alta Garrotxa) | RJ

Una desena de 
participants, al 
taller d’El Cim

EXCURSIONISME

Un centenar de ciclistes va parti-
cipar el 6 d’octubre a la 33a edició 
de la pedalada que organitza l’AV 
Montcada Nova-Pla d’en Coll. La 

prova es va fer en contra del canvi 
climàtic i va recórrer diversos ca-
rrers de la ciutat. La bicicletada 
va comptar amb la participació 
d’alguns regidors de l’Ajuntament.

Un centenar de persones, 
a la pedalada popular
Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

CICLISME

El ciclista montcadenc Ernesto 
Romero participarà per quarta 
vegada a la Titan Desert, que 
es disputarà a la primavera de 
2014 pel desert saharià. Per pri-
mer cop, Romero farà equip, a 
la categoria de duet mixt, amb la 
ciclista basca Izaskun Ceberio. 
Ambdós lluiran a la samarreta 
el lema ‘Ni una más’ en suport 
a Mujeres en Igualdad. La prò-
xima edició serà la més llarga 
de la història, amb una durada 
de 6 dies i un recorregut de 700 
quilòmetres. L’equip necessitarà 
un pressupost de 5.000 euros per 
a les despeses de participació, de 
les quals encara els hi falten per 
cobrir 2.300 | SA 

Ernesto Romero 
tornarà a la 
Titan Desert

El bon temps va acompanyar una bicicletada popular que es va iniciar al pavelló Miquel Poblet
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Els quatre primers i el president de La Unió
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El cadet A ocupa, amb 6 punts, 
la cinquena posició al grup 1r 
de Divisió d’Honor després de 
la disputa de les tres primeres 
jornades. Els montcadencs van 
debutar amb una derrota a casa 
contra l’Acció Sant Martí (4-5), 
però s’han refet bé amb dues 
victòries contra dos rivals de la 

part baixa de la taula: el Futsal 
Vicentí Club Esportiu (3-4) i el 
CFS La Unión (4-1). 

Presentació. Finalment, el club ha 
decidit que es farà el 3 de novem-
bre, a les 12h, al pavelló Miquel 
Poblet. El partit del sènior A de 
Segona B contra el Sant Cugat es 
traslladarà a aquest dia | RJ 

A les últimes jornades, ha superat el Vicentí (3-4) i La Unión (4-1)

El cadet A es refà d’un 
mal inici amb dos triomfs

FUTBOL SALA
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Al seu últim partit, l’equip de Xavier Romeo va superar sense gaire problemes el CFS La Unión (4-1)

El júnior A del CBU MIR va 
debutar el 5 d’octubre al gim-
nàs de la Zona Esportiva Cen-
tre amb una derrota contra el  
Bàsquet Alella (54-59). Una set-
mana més tard, els montcadencs, 
integrats al grup 5è del nivell B, 
també van caure a la  pista del 
CB Parets (51-40). L’equip, en-
trenat per Domi Sánchez, s’ha 
creat amb exjugadors de l’antic 
AE Elvira-La Salle. A última 
hora, s’ha donat de baixa l’únic 
basquetbolista del CEB Can 
Sant Joan que hi formava part. 

Júnior B. Entrenat per Fernando 
Flores, coordinador del planter, 
debuta el 19 d’octubre al nivell 
C. Està format per exjugadors 
del CB Montcada.

BÀSQUET

Fluix debut del júnior A del CUB MIR 
que ha encaixat dues derrotes

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de Domi Sánchez està format íntegrament per exjugadors de l’AE Elvira-La Salle

El júnior A intentarà millorar els seus resultats a les properes jornades de competició oficial

>> Clica i mira la fotogaleria dels equips de l’EF Montcada i del CK Montcada a 

L’aleví Joel Mesas, els infantils Jordi 
Torruella i Josep Ramos, en mas-
culí 1 i 2 respectivament, i el júnior 
Carlos Suárez van ser finalistas al 
torneig puntuable per al circuit 
‘Monty Tour’ que es va fer a El 
Prat de Llobregat, a la acadèmia 
Sánchez Casal, durant dos caps de 
setmana (28 i 29 de setembre i 5 i 
6 d’octubre). Els altres participants 
van ser l’aleví Ian Morente i Franc 
Navarro, els infantils Judit Gonzá-
lez i Guillermo Contijoch i la cadet 
Maria Sánchez la Fuente | RJ

Bon paper del CT Reixac a 
una prova del ‘Monty Tour’

TENNIS

> Pernils al torneig de pàdel per parelles

Una vintena de parelles, dividides en tres categories (mixta i masculi-

na de primera i segona), va participar a la primera edició del Torneig 

del Pernil, organitzat per Juli León a les instal·lacions del Club Tennis 

Reixac entre l’11 i el 13 d’octubre. Els guanyadors van ser Judit León 

i Carles Sánchez la Fuente (mixta); Álex Carrasco i Xavi Martínez Hol-
gado (masculí segona categoria) i Dani Martínez i Albert Roura (mas-
culí primera categoria). José Ignacio Contreras i Ramón Contijoch van 
aconseguir la victòria a la consolació de segona categoria | RJ

Jordi Torruella i Josep Ramos, del CT Reixac

Per primera vegada a la seva 
història, l’Associació Esportiva 
Escolar Montserrat Miró tindrà 
quatre equips de futbol sala. Es 
tracta de tres conjunts mascu-
lins (un infantil, un cadet i un 
juvenil) i un femení, format per 
jugadores d’entre 14 i 18 anys. 
L’entitat també continua amb els 
seus equips de korfbal, format 
per esportistes júniors, cadets, 
infantils i pre-infantils | RJ 

Fita històrica 
per a l’AEE 
Montserrat 
Miró

FUTBOL SALA
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Rafa Jiménez | Redacció
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La creació d’una estructura de 
futbol formatiu per part del CD 
Montcada ha permès recuperar 
uns derbis futbolístics que feia 
anys que no es veien al muni-
cipi. Durant el primer cap de 
setmana de competició ofi cial 
ja es van disputar dos d’ells a la 
categoria aleví. El 5 d’octubre, es 
va produir a l’estadi de la Ferre-
ria l’enfrontament entre l’aleví E 
de l’EF Montcada i el B del CD 
Montcada, que estan al grup 47è 
de Tercera Divisió, i que va fi na-
litzar amb victòria verda per 1 a 
4. A la següent jornada, l’aleví 
E de l’EFM va tornar a perdre 
al camp del Can Rull Rómulo 
Tronchoni E (14-3) mentre que 
el B del CDM va sumar la seva 
segona victòria contra el Cerdan-
yola del Vallès E (8-5).
El 6 d’octubre, es va viure un 
altre derbi entre l’aleví D de 
l’EFM i l’A del CDM –grup 49è 
de Tercera– que va acabar amb 
el triomf dels segons per 3 a 8. A 
la segona jornada, tots dos van 
guanyar: els verds, al Can Rull 
Rómulo Tronchoni I (8-1) i els 
vermells, al Cerdanyola del Va-
llès F (0-5).

FUTBOL

Dos derbis alevins, plat fort de l’inici 
de la competició al futbol formatiu

Rafa Jiménez | Redacció

El dos partits entre l’Escola i el CD, corresponent a Tercera, van fi nalitzar amb victòria verda
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Els juvenils de l’EF Montcada i del 
CD Montcada, que van començar 
la lliga el 5 d’octubre, es veuran les 
cares a la tercera jornada del grup 
7è de Primera Divisió. El partit es 
jugarà el 19 d’octubre, a les 18h, 
a l’estadi de la Ferreria. Tots dos 

arriben a aquest partit amb la mo-
ral reforçada després d’haver acon-
seguit la seva primera victòria. El 
juvenil vermell va guanyar el Can 
Rull Rómulo Tronchoni (4-5) 
mentre que el verd va superar el 
Vilassar de Dalt B(4-3) | RJ 

S’enfronten el 19 d’octubre, a les 18h, a l’estadi de la Ferreria

Els juvenils, cara a cara

FUTBOL

A la primera jornada, el juvenil de l’EF Montcada va empatar a casa contra l’UE Sabadellenca (3-3)

El juvenil del CD Montcada va remuntar un 0 a 2 per acabar guanyant el Vilassar de Dalt BTambé a Tercera Divisió, l’aleví B verd va superar l’EFM E (1-4) al camp annex de La Ferreria

L’aleví A del CD Montcada va debutar amb una victòria contra l’EFM D per 3 a 8

El CH La Salle està promocio-
nant, des de mitjans de setembre, 
l’handbol en centres educatius 
locals. Un grup de monitors del 
club aprofi ta les classes d’educació 
física dels alumnes des de 3r fi ns 
a 6è de primària per impartir ses-
sions d’handbol. Aquesta activitat 
ja s’ha fet al Sagrat Cor, el Turó, 
el Font Freda i La Salle i es conti-
nuarà a l’Elvira Cuyàs, el Reixac i 
el Montserrat Miró. Al Viver tam-

bé es farà una promoció amb la 
distribució de tríptics informatius. 
Joan Gosàlvez, director de l’escola 
del CH La Salle, ha fet una valo-
ració “molt positiva” d’aquesta 
experiència i es felicita per haver 
atret 25 jugadors nous, tot i que 
qualifi ca d’“incomprensible” que 
només dos centres educatius del 
municipi, La Salle i possiblement 
el Sagrat Cor, tinguin l’handbol 
com una de les seves activitats ex-
traescolars.

El CH La Salle potencia 
l’handbol a les escoles

HANDBOL

El CH La Salle Montcada ha 
format un nou equip integrat 
per mares, sense cap afany 
competitiu. Amb l’objectiu 
de passar-ho bé i gaudir de 
l’esport que fan els seus fi lls i 
fi lles, aquest grup de mares 
s’entrena, des de ja fa tres set-
manes, al col·legi La Salle cada 
dijous al vespre, de 20 a 21.30 
hores | RJ 

El CHLSM crea 
un equip amb 
mares sense 
afany competitiu

Un grup d’alumnes, fent handbol durant una classe d’educació física al col·legi El Turó
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