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El CD Montcada està en quadre a 
causa de les lesions. A dia d’avui, 
l’equip verd no pot comptar amb 
peces fonamentals en l’esquema 
de Jaume Creixell com Cuadras, 
Tamudo, Jimy, Carrión, Charly 
i Cussó. A la llista d’absents, 
també se suma per a les pròxi-
mes dues setmanes Solanas per 
motius d’estudis. “Tenim to-
cades totes les línies”, ha dit 
l’entrenador, qui lamenta que el 
bloc hagi trencat la ratxa positi-
va de set jornades consecutives 
sense perdre arran l’augment de 
jugadors a la infermeria. El CD 
Montcada va caure a casa contra 
El Masnou per 0-5 i al camp de 
la Gramanet per 1-0. 

Fins a la golejada al darrer matx 
a casa, el 28 de febrer, els mont-
cadencs havien rebut només 10 
gols en contra i n’havien marcat 
28. Tot i tenir un equip plagat 
de baixes, el tècnic ha volgut 
remarcar que les lesions no són 
excusa en el dia de la derrota da-
vant l’equip del Maresme: “Ens
van treure els colors perquè 
anàvem a 60 quan normal-
ment estem a 120”. Molt dife-

rent va ser l’actitud de la plantilla 
en el desplaçament a Santa Colo-
ma, el segon i, segons Creixell, el 
millor equip de la categoria. Els 
verds van aguantar bé, però van 
acusar la manca de banqueta. 
Després d’aquestes ensopegades, 
el Montcada és el sisè per la cua 
amb 31 punts. L’objectiu dels 
locals és allunyar-se de les posi-
cions de descens, que poden ser 
fins a sis segons els equips que 
baixin de Segona B.

Sílvia Alquézar | Redacció
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LA SALLE MASCULÍ
L’equip està a un pas 
d’aconseguir la salvació 
a Primera Catalana

RAL·LI SOLIDARI
El montcadenc Jorge Fernández 
participarà en una prova solidària a 
l’Índia per als més desafavorits

PÀG. 28 PÀG. 28

Les lesions acaben amb la bona 
ratxa de resultats del CD Montcada
Els verds van perdre contra El Masnou a l’estadi de la Ferreria per 0-5 i al camp de la Gramanet per 1-0 

La Unió torna a 
empatar a casa 
per segon cop

La Unió ha tornat a ensope-
gar a casa per segona vegada 
consecutiva. Els montcadencs 
van empatar a dos contra 
l’Adrianense al camp municipal 
de Can Sant Joan en un matx 
entre dos equips que necessita-
ven els punts per allunyar-se de 
la zona perillosa al Grup Segon 
de Primera Territorial. El rival 
es va avançar en el marcador al 
primer temps amb dos gols de 
falta. A la represa, La Unió va 
potenciar l’atac i va treure pro-
fit de la pressió a dalt amb dos 
gols del capità Raúl Catena. 
En acabar el matx, un dels en-
trenadors del Sant Joan, Marc 
‘Pitu’ Rodríguez, va reconèixer 
que li preocupa que ara l’equip 
no guanyi a casa: “Hem de 
canviar la dinàmica per 
aconseguir l’objectiu de la 
permanència”. Una setmana 
abans, La Unió va guanyar al 
camp de l’Arenys per 1-2 en un 
gran partit dels locals. 

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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Carrión no va poder acabar el partit contra El Masnou a l’estadi de la Ferreria a causa d’una lesió

FUTBOL. 1A TERRITORIAL

El CD Montcada va jugar el 9 de 

març un partit amistós contra la 

Universitat Meiji, un equip de la 

Primera Divisió del Japó. El matx 

va a cabar amb el resultat de 0-3. 

La primera part va finalitzar amb 

empat a zero. El conjunt verd va 

jugar només amb sis homes del 

primer equip, que aviat van ser 

substituïts per nois de l’equip ju-

venil | SA

Partit amistós amb un equip japonès de Primera

L’equip verd té sis 
jugadors lesionats, 
tots peces claus en 
l’esquema de joc de 
Jaume Creixell

La Unió va empatar a dos amb l’Adrianense
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Una jugada del partit amistòs a l’estadi 
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El Mausa ha donat un cop 
d’efecte en superar el Can 
Massuet-El Far, el líder de Pri-
mera B, per 1-2 en un matx ple 
d’incedents i un polèmic arbi-
tratge. El rival es va avançar en 
el marcador al primer temps i, 
a la represa, els homes de Juan 
Antonio Jaro –que va acabar 
expulsat per protestar– van 
remuntar als primers cinc mi-
nuts. Els col·legiats, que van 

castigar els montcadencs amb 
nombroses faltes per pràcti-
cament cap del Can Massuet, 
van aturar el matx 20 minuts 
quan encara en faltaven 8 per 
a l’acabament arran d’uns alda-
rulls a la graderia. En acabar el 
partit, l’entrenador es va mos-
trar molt content pel resultat i 
el joc de l’equip però va criticar 
l’actuació arbitral. “Ha estat 
un escàndol, han estat massa 
casolans”, va dir Jaro, qui va 

avançar que el club sol·licitarà 
a la Federació que aquesta pa-
rella arbitral no xiuli més el 
Mausa.
Una setmana abans, el bloc 
local es va imposar el Mataró 
B per 6-1. “L’equip ha tornat 
a ser el de les jornades ante-
riors amb solidesa i intensi-
tat defensiva”, va manifestar 
el tècnic. El Mausa és cinquè 
amb 32 punts, empatat amb el 
Rapid Santa Coloma.

El Mausa venç el Can Massuet, el 
líder, en un matx ple d’incidents  
El club local ha criticat l’arbitratge perquè considera que va ser ‘molt casolà’

Sílvia Alquézar  | Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA B
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Els homes de Juan Antonio Jaro continuen a la part alta de la taula de Primera B

El Valentine no va poder supe-
rar el Vic, el segon classificat 
del Grup Tercer de Primera 
Catalana al darrer matx jugat a 
casa, on va perdre per 84 a 102. 
Els montcadencs no van tenir 
opcions davant un rival que es 
va mostrar superior. “Ens va 
faltar actitud i lluita”, va dir 
l’entrenador, Joan Cortés. En el 
següent matx, jugat a la pista del 
Calella, el Montcada va sumar 
un nou triomf per 80 a 86 en 
un final vibrant. A falta de 30 

segons, els montcadencs només 
guanyaven d’un punt. Al final, 
“vam ser capaços de gestio-
nar bé els darrers instants”,
va indicar el tècnic, qui va valo-
rar el caràcter guanyador de la 
plantilla. Malgrat tot, el tècnic 
no es va mostrar satisfet amb 
el rendiment dels jugadors en 
defensa. “En l’u contra u enca-
ra hem de millorar molt”, ha 
manifestat Cortés. El Valentine 
ha baixat dues posicions des de 
les últimes dues jornades. Ara és 
cinquè amb 14 triomfs.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. 1A CATALANA
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Marc Jané intenta superar la defensa implacable del Vic, que es va endur la victòria final

El Valentine perd amb el 
Vic però guanya a Calella
L’equip és al cinquè lloc al Grup Tercer amb 14 triomfs

El Santa Maria 
obté un empat i 
un triomf ampli

F UTBOL

L’EF Montcada segueix en ra-
txa negativa després d’haver 
perdut dos nous partits de Pri-
mera Divisió. En aquesta oca-
sió, l’Escola va perdre contra 
el Bonaire per 8-2 en una mala 
segona part i, una setmana 
abans, va caure derrotada per 
només 1 gol a 2 contra el Bre-
da, a la part baixa del Grup Se-
gon. L’equip segueix a l’última 
posició amb només 4 punts. 
“Cada vegada tenim menys 
possibilitats, però mantenim 
l’esperança”, ha dit el tècnic, 
Gerard Taulé | LM

L’Escola segueix 
sense sumar

El Santa Maria ha sumat 4 dels 
6 punts possibles a les dues 
últimes jornades. Els homes 
d’Antonio Conejero van em-
patar a tres gols al camp del 
Can Rull-Rómulo Tronchoni 
de Sabadell i, set dies  després, 
va golejar el Carolinense per 5 
a 1. Els montcadencs han ex-
hibit una millora en el seu joc, 
que s’ha traduït en bons resul-
tats. L’equip és dotzè del Grup 
Sisè de Segona Territorial amb 
25 punts i un partit menys, el 
que es va suspendre a la mitja 
part al camp de La Planada de 
Sabadell | LM

L’EF només ha guanyat un partit en 20 jornades
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La Salle masculí és a un 
pas d’obtenir la salvació 
La Salle Iste femení segueix a la segona posició de Primera

La Salle masculí ha donat un 
pas de gegant per aconseguir 
la permanència a la Lliga Ca-
talana després d’haver guanyat 
els dos últims partits. Al darrer 
matx, els homes de Dídac de la 
Torre van superar La Roca per 
22 a 26 amb un gran joc en de-
fensa i un bon encert de cara a 
porteria. Una setmana abans, 

La Salle també va aconseguir 
una victòria decisiva a la difícil 
pista del Granollers per 25 a 27. 
“Si guanyem el proper partit 
a casa contra el penúltim, ja 
estarem salvats”, ha avançat 
l’entrenador. Per la seva banda, 
La Salle Iste femení manté la 
segona posició a Primera Cata-
lana després d’haver superat el 
Cardedeu per 20-26.

Sílvia Alquézar  | Redacció

HANDBOL

> La UE Montcada està a un punt del descens 
L’equip de Divisió d’Honor de la UE Montcada està a tan sols un punt 
del descens, però amb esperances de poder salvar la màxima categoria 
al Campionat de Catalunya per equips. Els locals són a la setena posició 
després de la victòria a la setena ronda contra el Sitges per 4 a 6. Una 
setmana abans, els montcadencs van fer taules contra el Figueres al 
pavelló Miquel Poblet –a la foto, un moment de les partides. La UE 

Montcada s’enfrontarà a la vuitena ronda  al Sant Adrià, el cuer del 

grup. “Hem de guanyar per seguir a Divisió d’Honor”, ha dit el pre-

sident, Jaume Izquierdo. Pel que fa a la resta d’equips montcadencs, 

el conjunt B va perdre contra l’Uga per 4’5 a 5’5 i segueix en zona de 

descens a Preferent. El conjunt C va empatar a 2 contra el Mollet F a 

domicili i el D va vèncer el Mollet E per 1-3 | SA

Un montcadenc participa 
en un ral·li solidari a l’Í
Un montcadenc participUn montcadenc particip

ndia

El veí de Can Cuiàs Jorge Fer-
nández participarà amb l’equip 
The Tuc Tuc Team en el Ricks-
haw Run, un ral·li solidari que 
creuarà l’Índia de nord a sud 
en 14 dies. La prova benèfica 
sortirà de Kochi el 28 de març i 
acabarà l’11 d’abril a Gangtok.  
L’objectiu de la iniciativa és re-
captar fons a través de les dues 
ongs organitzadores: Frank 
Water Projects i MercyCorps.

Valor afegit. L’equip de Fernán-
dez –format per 4 catalans i 2 
canaris– també està recollint 
diners per sufragar un projec-
te de la Fundació Vicente Fe-
rrer que consisteix en la cons-
trucció d’habitatges a la zona 
d’Anantapur per a la casta dels 
intocables, les persones més 
desafavorides de l’Índia. Per 
ara, el The Tuc Tuc Team ja ha 
aconseguit prop de 5.000 euros 
i, ha obert un compte corrent 
–00750095120602263977– per 
als ciutadans o empreses que 
vulguin fer alguna aportació 
econòmica.
L’equip de Jorge Fernández és 
l’únic de l’Estat espanyol que 
prendrà part en l’aventura de 
gairebé 4.000 quilòmetres en 
rickshaw, un ciclomotor de tres 
rodes que és el mitjà de trans-
port més freqüent a l’Índia. 
“El ral·li no és competitiu; 

l’objectiu és arribar a la meta 
i recaptar molts diners”, ha 
indicat Fernández, que és el ca-
pità de l’equip. Per a més infor-
mació, es pot consultar el web  
www.palante4tees.com. 

Ral·li Costa Brava. La setena 
edició del Ral·li Costa Brava 
Històric ha anunciat canvis en 
el recorregut. La prova no arri-
barà a Montcada l’11 de març, 
sinó un dia després i amb un 
horari diferent, ja que els parti-
cipants començaran el trajecte 
de la carretera de Vallençana 
de Montcada a Badalona a 
partir de les 20h. Aquesta serà 
la primera vegada que la cur-
sa passi per la ciutat. El ral·li 
consta de quatre etapes, entre 
les quals els competidors reco-
rreran 1.200 quilòmetres.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’objectiu és recaptar fons per a la casta dels intocables

MOTOR

L’aventurer Jorge Fernández viu a Can Cuiàs 

T
U

C
T

U
C

T
E

A
M

La Salle Iste femení es troba a la segona posició del Grup Segon de Primera Catalana
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Javier Quílez 
aconsegueix
nous triomfs

MARXA

La Federació Catalana de Ci-
clisme ha reconegut la gran 
contribució de Joan Navarra a 
aquest esport i també la seva 
ininterrompuda dedicació al 
CC Montcada des de 1935, any 
de la seva fundació. Als seus 93 
anys, Navarra continua presi-
dint el club local | LM

Reconeixement
a Joan Navarra

El montcadenc Javier Quílez ha 
aconseguit nous èxits en marxa 
a la categoria de veterà M50. 
L’atleta del CA Mollet es va pro-
clamar sotscampió de Catalunya 
a la prova de 3.000 metres en 
pista coberta, disputada a Vila-
franca el 13 de febrer. Quílez va 
fer un temps de 15 minuts i 22 
segons. “Em vaig trobar molt 
bé”, ha dit l’atleta. D’altra ban-
da, el marxador local va arribar 
en tercer lloc a la cursa dels 10 
quilòmetres en ruta al Campio-
nat d’Espanya, que va tenir lloc 
a Santa Eulàlia del Río (Eivissa) 
el 7 de març. Quílez, que va in-
vertir un registre de 56 minuts 
i 17 segons, reconeix que li va 
costar entrar en la cursa “per-
què tenia una estrabada en 
l’abductor” | SA

La Volta Ciclista a Catalunya 
passarà per Montcada el 28 
de març en l’última etapa de 
la 90a edició, que començarà a 
Sant Cugat i acabarà al Circuit 
de Catalunya, a Montmeló. En 
total seran gairebé 118 quilòme-
tres, dels quals 60 transcorreran 
per carretera i la resta consisti-
ran a donar vuit voltes al circuit 
català. La serp de colors del pi-
lot es podrà veure al municipi 
cap a les 11h per la N-150 ve-
nint de Cerdanyola i, a l’alçada 
de la gasolinera de Can Sant 
Joan, agafarà la C-17 per anar 
cap a Mollet passant per sota 
del túnel de Mas Rampinyo. Hi 
prendran part 22 equips amb 
un total de 176 corredors | SA 

La Volta Ciclista 
a Catalunya 
passarà el 28 
per Montcada
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Joan Navarra presideix el club des del 1935

> La JAM, a la Marató de Barcelona
Quatre atletes de la Joventut Atlètica 

Montcada van participar a la Marató 

de Barcelona, disputada el 7 de març. 

Emilio Rodríguez va ser el primer a 

travessar la meta amb un temps de 

3 hores, 18 minuts i 58 segons. Eric 

Teruel va entrar pocs després (3h 19’ 02’’) i Francisco Serrano va in-

vertir un registre de 3h 27’ 37’’. També hi va haver representació feme-

nina amb la part icipació de Núria Atayala, que va recórrer la marató 

en 3h 34’ 37’’. A la foto, els participants locals a la Marató | SA

JA
M

L
L

U
ÍS

M
A

L
D

O
N

A
D

O



292a quinzena | Març 2010 Esports

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

L’equip sènior A de l’AE 
Elvira-La Salle ocupa la 
quarta posició del Grup 
Cinquè del Campionat de 
Catalunya amb 15 triomfs 
i 5 derrotes. Els locals han 
sumat dues noves victòries 
a les últimes jornades. Al 

darrer matx, l’Elvira-La 
Salle va vèncer el Santa 
Perpètua B per 44 a 79 i 
a casa davant el Ronçana 
per 80 a 55. D’altra banda, 
el sènior B masculí és a la 
setena posició del Grup 
Quart, amb 13 victòries i 8 
derrotes.  

Sílvia Alquézar | Redacció

> El Mausa B es manté al primer lloc
El Mausa B, amb un partit menys, continua liderant el 

Grup Sisè de Tercera Divisió amb 34 punts, empatat amb 

el Martorelles. Els montcadencs van empatar a 3 gols a la 

pista del Castellar B al darrer partit disputat. Per la seva 

banda, l’EF Montcada es manté a la zona mitjana de la 

classificació al Grup Segon de Segona. Els locals van per-

dre amb el Lliçà per 2-6 i amb l’Spinola (2-2) | SA

El sènior A de l’AE Can 
Cuiàs va guanyar els Sa-
lesians, els cuers, per 2 a 
5 en un gran partit dels 
montcadencs. La primera 
part va acabar amb un 0-1, 
un resultat que podria ha-
ver estat més ampli per les 
nombroses ocasions que va 
crear el conjunt dirigit per 
Matías Ruiz. A la represa, 
els de Can Cuiàs van tenir 

més sort de cara a porteria, 
arribant amb un 0-4 a falta 
de cinc minuts.  Els locals 
encara van marcar un dar-
rer gol aprofitant que el 
rival jugava amb porter-ju-
gador. Una setmana abans, 
el Can Cuiàs A va perdre a 
casa contra La Floresta per 
3-4. L’objectiu de la planti-
lla és allunyar-se de la zona 
perillosa de la taula al Grup 
Quart de Primera Divisió.

El Can Cuiàs A lluita per mantenir la categoria de Primera Divisió 

Els locals van superar el Santa Perpètua B i el Ronçana

La victòria dóna oxígen als locals a la taula

El sènior A és quart 
amb dos triomfs més

El Can Cuiàs A venç els 
Salesians per 2 gols a 5

> La Salle B encaixa dues noves derrotes
La Salle B segueix sumant derrotes al Grup Sisè de Terce-

ra Catalana, on ocupa l’antepenúltima posició amb només 6 

punts. Els montcadencs van perdre contra el Rubí per 28 a 

34 en el darrer matx jugat al pavelló Miquel Poblet. Una se-

tmana abans, La Salle B va caure derrotada davant La Salle 

Bonanova per 32 a 24 | SA

El sènior A es va imposar al Santa Perpètua B per 44 a 79
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> El Can Sant Joan perd per la mínima 
El B. Montseny-CEB Can Sant Joan va caure per només un 

punt de diferència ( 61-62) davant del Santa Perpètua en el 

darrer matx disputat a casa. A la jornada anterior, els locals 

van perdre contra el CN Badalona, el segon, per 84-38. El 

Can Sant Joan es troba a la sisena posició amb 10 triomfs i 9 

derrotes al Grup Cinquè del Campionat de Catalunya | SA
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La Joventut Atlètica Mont-
cada ( JAM) té, a les seves 
files, dos nous campions de 
Catalunya en pista coberta. 
Es tracta del juvenil Aitor 
Martín  i de l’infantil Yely 
Sagna, els més ràpids a la 
prova de 800 metres llisos i 
2.000 metres llisos respec-
tivament. L’atleta juvenil 
va recórrer la distància en 
un temps de 2 minuts, 4 se-
gons i 98 centèsimes, men-
tre que el corredor infantil 
va aconseguir un registre 
de 6 minuts, 37 segons i 32 
centèsimes. 

Record. El club ha fet una 
valoració molt positiva 
pels nous èxits del planter, 
obtinguts al torneig català 
que va tenir lloc els dies 27 
i 28 de febrer a Vilafranca 
del Penedès. Martín va de-
dicar el triomf al bomber 
montcadenc Jose Garrido, 

mort el 26 de febrer du-
rant un servei a Barcelona. 
Garrido havia estat corre-
dor de la JAM durant mol-
tes temporades –s’havia 
desvinculat recentment– i, 
precisament, la seva prova 
era la mateixa en què l’atle-
ta juvenil es va proclamar 

campió.
També van prendre part al 
Campionat de Catalunya 
altres atletes de la JAM, 
amb resultats satisfactoris. 
L’infantil Joan Riera va 
ser sisè als 600 metres lli-
sos; l’infantil Raúl Sánchez 
va acabar desè en salt de 

llargada; el juvenil Adrià 
Serrano va finalitzar a la 
cinquena posició als 1.500 
metres llisos i el júnior 
Oualid Nassiri va entrar a 
la meta el vuitè classificat a 
la prova dels 1.500 metres 
llisos.

ATLETISME. Campionat de Catalunya

Els atletes de la Joventut Atlètica Montcada que han participat al Campionat de Catalunya en pista

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior femení trenca la línia 
ascendent amb dues derrotes

L’equip júnior femení del 
Valentine es troba a la cin-
quena posició del Nivell B 
Grup Segon amb 8 derro-
tes i 8 victòries. El conjunt 
dirigit per Fernando Aré-
valo està fent una bona 
temporada, tot i que a les 
dues últimes jornades ha 
encaixat dues derrotes: 
contra el Ronçana per 38 

a 54 i davant del Mingue-
lla per 49 a 40. Malgrat les 
ensopegades, l’entrenador 
està content amb el rendi-
ment de la plantilla “per-
què té una bona dinà-
mica i molta il·lusió”.
L’objectiu del Valentine 
és que aquest equip, l’únic 
femení del club, tingui 
continuïtat la temporada 
vinent amb un sots-21.

Proposta. El Valentine or-
ganitza el 29, 30 i 31 de 
març un campus de bàs-
quet de 8.45 a 13h a la 
Zona Esportiva Centre. 
Les inscripcions s’han de 
fer abans del dia 19 al ca-
rrer Bonavista, 10. El preu 
és de 60 euros. La ini-
ciativa s’adreça a infants 
nascuts entre el 1993 i el 
2004, ambdós inclosos. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip cadet masculí de 
l’AE Elvira-La Salle es 
troba a l’antepenúltima 
posició al Grup Quart del 
Nivell C-2, amb 2 victòries 
i 6 derrotes. Els montca-
dencs van perdre el darrer 
matx disputat, el passat 27 
de febrer, contra el Bar-
berà C –el tercer classificat 
amb 5 triomfs i 3 derro-
tes– per només tres punts 
de diferència (65-68). A la 
pròxima jornada, els locals 
visitaran la pista del CB 
Vila de Montornès B, el 
quart amb 4 victòries i 4 
derrotes. 

Més resultats. El conjunt 
sots-21 femení de l’Elvira-
La Salle està situat a la 
cinquena posició del Grup 
Primer del Campionat de 
Catalunya Nivell A, amb 
9 victòries i 6 derrotes. 
El conjunt montcadenc 

va perdre al darrer matx 
disputat a la pista del Sant 
Andreu de Nazaret per 
59 a 57. El rival és un lloc 
per sota amb dos triomfs 
menys.

El cadet és al setè 
lloc al nivell C-2

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció

El juvenil Aitor Martín i l’infantil Yely 
Sagna s’adjudiquen la medalla d’or
Martín va ser el més ràpid a la prova de 800 metres llisos i Sagna va entrar primer als 2.000

> Primers èxits de la temporada 
del Club Gimnàstica La Unió 
El Club de Gimnàstica Rítmica La Unió ha començat la tem-

porada amb bon peu. Les noies que entrena Pilar Cañero han 

aconseguit bons resultats al Campionat d’Andorra, disputat el 

27 i 28 de febrer amb més de 200 participants. Patrícia Jané 

va quedar en segona posició en la modalitat de cinta, mentre 

que Helena Bea va ser la setzena. D’altra banda, Andrea Mayor 

va acabar en el desè lloc a l’especialitat de pilota. A la foto, les 

tres gimnastes que van competir a Andorra | SA
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El cadet va perdre contra el Barberà
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Una jugada entre el júnior i el Ronçana
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip que dirigeix Fernando Arévalo cau contra el Ronçana i el Minguella
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>  Dos guardons en karate a Catalunya
El club Shi-Kan Montcada ha guanyat dues medalles al Cam-

pionat de Catalunya infantil i juvenil de karate, disputat el 27 

de febrer a Salou. Jaber El-Marzouki va aconseguir el guardó 

de plata i Francesc Carvajal va obtenir el bronze en les ca-

tegories de combat de menys de 50 quilos. El-Marzouki ha 

estat convocat per participar al Campionat d’Espanya amb la 

selecció catalana, que es farà el 17 i 18 d’abril a Menorca. 

L’entrenador del Shi-Kan, Miguel Franco, és el seleccionador  

de l’equip català d’aquestes categories | SA

>  Casal de korfbal a l’Elvira Cuyàs
L’Associació Esportiva de 

l’institut Montserrat Miró i la 

Federació Catalana de Korfbal 

organitzen un casal de korfbal 

els dies 29, 30 i 31 de març 

i 1 d’abril, de 9 a 13h, a la 

pista de korfbal de l’escola El-

vira Cuyàs de Mas Rampinyo. 

L’activitat s’adreça a persones 

nascudes entre el 1996 i el 

2001, ambdós inclosos. Els 

interessats es poden inscriure 

abans de 25 de març a través 

de l’adreça electrònica kor-

fbalmiro@gmail.com o bé als telèfons 650 616 031 i 676 881 

052. El preu és de 30 euros. D’altra banda, el Multiòpticas 

Isis A va perdre contra el Vallparadís –a la foto, una imatge del 

partit–per 8 a 20 en l’inici de la segona volta de la lliga | SA
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’EF Montcada i la UE Sant Joan 
firmen un acord de col·laboració

L’EF Montcada i la UE 
Sant Joan van signar el 
25 de febrer un acord a 
l’estadi de la Ferreria a tra-
vés del qual el cos tècnic de 
la Unió farà un seguiment 
als juvenils de l’escola per 
tal d’incorporar-los en un 
futur a l’equip de Primera 
Territorial. De fet, el que 
van firmar els presidents 
d’ambdues entitats –Ma-
nel Trias, de l’Escola, i 
José González, del Sant 
Joan– va ser un document 
que formalitza el que des 
de fa temps venen duent a 
terme els dos clubs, ja que 
joves de l’entitat vermella 
han jugat ja algun partit 
amistós o han entrenat 
amb La Unió. “És molt 
important disposar de jo-
ves de Montcada, creiem 

que el futbol al municipi 
ha d’estar unit”, ha indi-
cat González. Per la seva 
banda, Trias va apuntar 
que el conveni “és una 
fórmula per poder fer 
un seguiment als joves i 
oferir-los un lloc on jugar 

quan acaben la forma-
ció”. El conveni fixa que, 
amb caràcter trimestral, es 
disputarà almenys un par-
tit amistós entre el juvenil 
de l’EF i el Sant Joan. Un 
altre punt inclòs al docu-
ment diu que l’EF cedirà 

el camp de Cant Sant 
Joan per a la celebració 
d’amistosos de La Unió 
amb equips de prestigi, en 
els quals s’inclouran juve-
nils a l’alineació. Un cop a 
la setmana un juvenil en-
trenarà amb el Sant Joan.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Silvia Díaz | La Ferreria

El juvenil segueix en 
ratxa amb dos triomfs

L’equip juvenil de l’FS 
Mausa Montcada es tro-
ba a la setena posició de 
la Lliga Nacional amb 25 
punts. Els montcadencs, 
dirigits per Nando Sáez,  
han guanyat els dos últims 
partits contra el Joventut 
Les Corts per 6-3 i davant 
del Sícoris de Lleida per 
2-8. Els locals segueixen 
una línia ascendent, “tot 
i que participem en 
una competició molt 
igualada i l’equip està 
composat per juvenils 
de primer any”, ha in-

dicat l’entrenador, qui ha 
reconegut que l’objectiu 
a principi de temporada 
era mantenir la categoria 
però ara, la bona marxa 
de la plantilla ha fet pujar 
el llistó. “Podem superar 
els 40 punts aconseguits 
la campanya anterior 
i quedar el més a dalt 
possible”, opina el tècnic.
En les darreres setmanes, 
el juvenil ha incorporat 
un nou tancament. Es 
tracta de Titu, que prové 
del Santa Coloma i, en 
dos partits, ja ha marcat 
5 gols.

Sílvia Alquézar | Redacció
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> El juvenil de l’EF està al vuitè lloc
L’equip juvenil de l’Escola de Futbol Montcada està situ-

at a la vuitena posició al Grup 25 de Segona Divisió amb 

25 punts. Els montcadencs, dirigits per Alejandro Salas, 

van golejar la Penya Barcelonista de Sant Celoni, el cuer 

amb 6 punts, per 10 gols a 0, però a la setmana següent 

van perdre al camp del Bellavista Milán –el segon de la 

taula amb 43 punts empatat amb el Vallès, el líder– per 

4-3. D’altra banda, el juvenil del CD Montcada conti-

nua líder imbatut al Grup 24 de Segona Divisió amb 50 

punts, a cinc d’avantatge respecte el segon classificat, 

el Cerdanyola. Els locals han tornat a sumar dos nous 

triomfs a la competició. L’últim va ser al camp de l’EF 

Barberà Andalucía per 1 a 2. Una setmana abans, els 

montcadencs de Juan Meca es van imposar al Montor-

nès Norte per 6 a 2 | SA
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Els juvenils de l’Escola tindran l’oportunitat de jugar a l’equip de Can Sant Joan quan acabin la formació

Els representants d’ambdós clubs van formalitzar l’acord en un acte a l’estadi de la Ferreria el passat 25 de febrer  
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El juvenil del Mausa va superar el Joventut Les Corts per 6 gols a 3

HANDBOL. CH LA SALLE MONTCADA

L’infantil inicia la fase 
segona amb bon peu

L’infantil masculí de La 
Salle ha començat amb 
bon peu a la segona fase 
de Primera Catalana. Els 
locals van superar el Safa 
Horta per 16-35 i el Lycée 
Français per 23-18 a les 
dues primeres jornades. 
D’altra banda, l’escola La 
Salle i l’escola d’handbol 
del club local organitzen 
el 29, 30 i 31 de març un 
casal d’handbol per a in-
fants de tercer a sisè de 9 
a 14h al centre. El preu és 
de 25 euros i els interes-

sats s’han d’inscriure fins 
al dia 23 a l’adreça ehand-
bolmontcada@gmail.com.

Reconeixement. La jugado-
ra local Patrícia Espínola 
va rebre el reconeixement 
de la Federació Catala-
na com a component de 
l’equip cadet que al  gener 
es va proclamar campió 
d’Espanya. La pivot, que 
havia estat jugadora de 
La Salle, està becada a la 
Residència Blume amb un 
programa per formar ju-
gadores d’handbol. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’infantil va guanyar el Lycée Français per 23 a 18 al pavelló Miquel Poblet


