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NATAA ATT CIÓ
La piscina Montcada
va acollir el 15 de gener la 
primera jornada comarcal

ESCACC CS
La UE Montcada guanya la fase 

territorial de Barcelona de la Copa

Catalana de la Divisió d’Honor 
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Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
acaba la primera 
volta al vuitè lloc 
amb 14 punts 

L’equip femení de l’EF Mont-
cada ha acabat la primera volta 
del Grup Segon de Primera Di-
visió a la vuitena posició, amb 
14 punts. Les noies d’Antonio 
Moya van sumar a la darrera 
jornada una victòria important 
contra el Sabadell, un rival de 
l’anomenada la seva lliga, per 
3-2. El conjunt local, amb no-
més 13 jugadores per culpa de 
les lesions, va fer un bon partit 
controlant el mig del camp. “La 
primera mitja hora ha estat la 
millor que he vist des de l’inici 
de temporada”, va assenyalar 
el tècnic, qui s’ha mostrat molt 
content de l’evolució de l’equip 
i del rendiment de les jugadores 
a la primera volta.  
Una setmana abans, l’Escola va 
aconseguir un valuós empat al 
camp de La Planada (2-2), gràcies 
a un gol de Roni al temps de des-
compte. Les montcadenques han 
criticat l’actuació arbitral perquè 
consideren que els gols de l’equip 
rival eren en fora de joc.

El femení ha fet una bona primera volta

S
A

N
T

I
R

O
M

E
R

O

El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, celebra 
aquest any el seu 25è aniversa-
ri amb un programa d’activitats 
molt divers que va presentar 
públicament l’11 de gener en un 
acte que va tenir lloc a la Fun-
dació Cultural, al qual va assis-
tir l’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC). La primera iniciativa vin-
culada a l’efemèride es farà el 27 
de març i consisteix a pujar en 
diferents grups a 25 cims del Va-
llès. L’objectiu serà coronar-los 
tots a la mateixa hora, deixant-
ne  testimoni fotogràfic i escrit.

Més actes. La segona proposta 
arriba de la mà de l’Ajuntament 
i l’Institut Municipal d’Esport i 
Lleure, que instal·laran una pla-Lleure, que instal·laran una plaLleure, que instal·laran una pla
ca commemorativa al pavelló 
Miquel Poblet en reconeixement 
a la trajectòria de l’entitat. La 
descoberta serà el 9 d’abril, a les 
19.30h. D’altra banda, El Cim 
també farà el recorregut del GR-també farà el recorregut del GRtambé farà el recorregut del GR
92 entre Portbou i Ulldecona, 
dividit en 31 etapes amb un total 
de 579 quilòmetres. La primera 
serà el 21 de maig entre el punt 
de partida i el Port de la Selva. 
Ja al juny, el centre excursio-
nista presentarà el dia 16 a La 
Unió una exposició sobre els 
25 anys de vida de la caminada 
popular de Mas Rampinyo i or-
ganitzarà un debat per recordar 

l’expedició catalana del 1985 a 
l’Everest. Coincidint amb la ce-
lebració de la Nit de Sant Joan, 
El Cim, en col·laboració amb 
altres entitats de la ciutat, recu-
perarà la tradició de l’arribada 
de la Flama del Canigó. Abans 
de les vacances d’estiu, els dies 
16 i 17 de juliol, el centre excur-
sionista proposa pujar per grups 
un total de 25.000 metres en-
tre diversos cims del Pallars en 
un sol dia. El 17 de setembre, 
l’entitat té previst inaugurar una 
exposició sobre els seus 25 anys 
d’història, que es podrà veure 
fins al 16 d’octubre a la Casa de 
la Vila. El Cim també prepara 
el llibre Vint-i-Cim! Una història de 
muntanyes i companyonia, tot i que muntanyes i companyoniamuntanyes i companyonia
encara no té data de presentació. 
L’associació clourà la celebració 
amb un sopar l’11 de novembre 
a l’escola La Salle.  

Pilar Abián | Montcada

MUNTANYISME

El Cim presenta un ampli programa 
d’actes per celebrar el 25è aniversari
L’entitat prepara una exposició i un llibre sobre la seva història, a més d’altres activitats esportives i culturals

Alguns dels participants a l’ascensió a la Pica d’Estats, el 7 d’agost de 1984  

Tot va començar un 7 d’agost de 1984 fent el cim de la Pica d’Estats

El Cim es va començar a gestar el 

7 d’agost de 1984, quan un grup 

de persones aficionades a la mun-

tanya que es va aplegar per pujar a 

la Pica d’Estats va veure la necessitat 

de constituir un centre excursionista. 

Dos anys més tard, es van aprovar els 

estatuts de l’associació, batejada amb 

el nom d’El Cim en record d’aquella 

ascensió al cim de Catalunya. Durant 

tot aquest temps, l’entitat ha promo-

gut nombroses activitats relaciona-

des amb la mitja i l’alta muntanya, 

els esports de neu i els d’aventura. 

“M’agradaria dir a les noves genera-

cions que no oblidin el passat, que 

visquin el present i que creguin en el 

futur”, va indicar el president, Alfred 

Canals –a la foto, amb l’alcaldessa i 

Antoni Orihuela, de la Fundació Cultu-

ral. La sortida més multitudinària és la 

Marxa a peu a Montserrat, que es va 

començar a fer coincidint amb el 75è 

aniversari de La Salle | SA 

P
IL

A
R

A
B

IÁ
N



27gener 2011 Esports

Els verds, a la setzena posició, han deixat clar que no són la ventafocs de la categoria

El CD Montcada ha tancat la 
primera volta de Primera Ca-
talana amb un balanç positiu. 
Els homes d’Iván Rodríguez es 
troben a la setzena posició amb 
19 punts, tot i trobar- trobar trobar se a prop 
de la zona de descensos compen-
sats. Els verds, un conjunt amb 
un pressupost molt reduït que 
ha apostat per la joventut, han 
sumat 4 victòries, 7 empats i 8 
derrotes.
En reiterades ocasions, el tèc-
nic ha remarcat que la planti-
lla no és la ventafocs del grup. 
“Hem demostrat que juguem 
bé i que ens deixem la pell a 
cada partit”, ha manifestat Ro-

dríguez, qui espera “poder se-
guir millorant per aconseguir 
l’objectiu de la permanència el 
més aviat possible”.

Últims partits. A la darrera jor- A la darrera jor A la darrera jor
nada de la primera volta, el CD 
Montcada va perdre al camp del 
Can Fatjó de Terrassa, el sisè 
classificat amb 32 punts, per 4-2. 
Els montcadencs no van saber 
mantenir l’avantatge de 0-2 a 
l’inici de la segona part, gràcies 
a un gol de Salvanyà al minut 1 i 
de Quim al 46. “Els vam posar 
les coses difícils, però ens van 
acabar superant per la qua-
litat individual d’alguns dels 
seus jugadors”, va explicar el 

tècnic local. Al partit anterior, 
disputat a l’estadi de la Ferreria 
el 9 de gener, el CD Montca-
da va empatar a un gol contra 
el San Cristóbal de Terrassa, 
el penúltim amb 14 punts. Els 
verds van igualar el marcador 
amb un xut de Salvanyà en el 
minut 87 en aprofitar el refús 
d’una falta.
El president de la Federació Ca-
talana de Futbol, Jordi Casals, va 
presenciar l’enfrontament a les 
grades de l’estadi, després de la 
conversa que va mantenir amb 
el president del club verd, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, fa unes se-
tmanes per parlar de l’arbitratge  
i altres temes.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada tanca la primera 
volta a prop de la zona perillosa

El CD Montcada va empatar a 1 contra el San Cristóbal amb un gol de Salvanyà al 87
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Sílvia Alquézar  | Redacció

La Unió no aixeca cap. Els ho-
mes d’Osvaldo Leboso només 
han sumat un punt als darrers 
quatre partits, una situació que 
els col·loca a tan sols un punt 
del descens directe i empatat 
a 18 amb el Pitres, que ocupa 
el lloc de descens compensat. 
Precisament, el conjunt de Sant 
Celoni va ser el darrer rival 
dels montcadencs a la primera 
volta, en què va perdre per 1-0.
A la jornada anterior, disputa-
da a Can Sant Joan, els locals 
van empatar a 3 gols contra 
l’Ametlla del Vallès, un altre 
rival directe en la lluita per 
aconseguir la permanència a la 
categoria. A les darreres jorna-

des, el Sant Joan ha recuperat 
algunes jugadors i ha donat la 
baixa a Sache, que ha fitxat per 
un altre equip i ha estat substi-
tuït pel veterà Ezequiel.

El Sant Joan suma només 
un punt dels 12 possibles

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Pilar Abián  | Montcada

El Sant Joan no viu els seus millors moments
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> El Santa María arriba a un acord de col·laboració amb Adimir
La UD Santa María va signar el 9 de gener un acord de col·laboració amb l’entitat de discapacitats Adimir. El conveni es 

va segellar en el decurs d’un emotiu acte en què el Santa María va organitzar una festa per als membres de l’associació 

de discapacitats a un restaurant de la localitat, que va comptar amb l’assistència d’una àmplia representació municipal 

encapçalada per l’aldaldessa, M. Elena Pérez (PSC). “Encetem una nova etapa al nostre club amb aquest acord que 

volem enfortir i consolidar”, va dir el tresorer del Santa María, José Vila. Per la seva banda, Adimir va mostrar la seva 

satisfacció per aquest conveni que, com va destacar Carolina Ibáñez, de l’associació local, “ha de ser recíproc perquè els 

nostres infants i joves també poden aportar molt al club de futbol com ara fer de recullpilotes o ajudar en el vestidor”.

Ibáñez va remarcar que el principal objectiu de l’entitat és aconseguir “la plena integració de les persones discapacita-

des a la societat”. Els jugadors van lliurar alguns regals i els carnets de socis als components d’Adimir | SA 
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Els locals guanyen el Riudellots, però treuen un empat agredolç a la pista de La Unió B

L’FS Mausa segueix immers en 
l’objectiu de retallar diferències 
amb els primers classificats del 
Grup Primer de Primera B. Els 
homes de Juan Antonio Jaro es 
troben amb 23 punts a la cin-
quena posició, a una diferència 
de sis punts respecte el líder, el 
Rapid Santa Coloma. En el pri-
mer matx del 2011, disputat el 
8 de gener, el Mausa va vèncer 
el Riudellots per 5 a 4 amb un 
gol de Nahu al darrer minut del 

partit. A la darrera jornada, el 
Montcada va empatar a 4 gols a 
la pista de La Unió B, malgrat 
haver arribat al descans amb el 
resultat de 0 a 3. El que va passar 
al segon temps va ser, en part, 
fruit del bon joc dels locals i tam-
bé afavorit per algunes decisions 
arbitrals. “Habitualment pre-
fereixo no parlar dels àrbitres 
però he de dir que la seva ac-
tuació va ser lamentable”, va 
manifestar el tècnic, qui consi-
dera inexplicable que a 8 minuts 

per al final no es va xiular cap 
falta quan en la resta del segon 
temps se’n van marcar 5: “És 
incomprensible i això va pro-
vocar que m’amonestessin ami 
i a un altre jugador, a més de 
la targeta vermella directa que 
va veure Mario per una mà a 
l’àrea”. Jaro vol passar pàgina el 
més aviat possible i ja pensa en 
el proper matx contra el Rubí, el 
22 de gener (18.45h), en què con-
fia pugui debutar un dels nous 
fitxatges d’hivern, Carlitos.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA B

El Mausa segueix concentrat 
en la persecució dels primers

La Salle Iste femení es manté al segon lloc de Primera Catalana, a 4 punts del líder

La Salle masculí ha començat 
la segona volta de la Lliga Ca-
talana escalant posicions gràcies 
una victòria important a la pista 
del Pardinyes (Lleida) per 29 a 
33. “Durant tot el partit vam 
anar per endavant amb avan-
tatge de 2 o 3 gols al primer 
temps que vam incrementar 
de 4 a 5 durant la segona part”,
va explicar el tècnic montca-
denc, Dídac de la Torre, molt 
satisfet del joc del seu equip: 
“Estem treballant molt bé a 
nivell defensiu i comencem a 
recollir els fruits dels entre-
naments”. Aquest triomf, que 

situa els montcadencs quarts, 
passant per davant d’un rival di-
recte, els permet seguir lluitant 
per l’objectiu de jugar la fase 
d’ascens que disputaran els dos 
primers equips de cada grup. La 
Salle va aprofitar el parèntesi na-
dalenc per jugar el matx ajornat 
a la pista del Manyanet, on va 
guanyar per 21 a 28. Els homes 
de Dídac de la Torre van contro-
lar el partit des del principi –la 
primera meitat va acabar amb 
12-15– amb una bona defensa i 
una gran efectivitat en atac. El 
tècnic s’ha mostrat content pel 
rendiment de l’equip a la prime-
ra volta de la competició.

Femení. La Salle Iste es manté a 
la segona posició del Grup B de 
Primera Catalana amb 14 punts, 
a 4 de diferència respecte el lí-
der, l’OAR Gràcia de Sabadell. 
A la primera jornada del 2011, 
les noies d’Esperanza Hoyos van 
sumar una nova victòria sen-
se haver de suar la samarreta, 
ja que el Barberà –el cuer amb 
cap punt– es va presentar amb 
només 4 jugadores i l’àrbitre va 
donar els dos punts en joc per al 
conjunt local. A la propera jor-
nada, La Salle Iste es desplaçarà 
a la pista del Gavà, el penúltim 
classificat amb només 5 punts en 
vuit jornades.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL

La Salle inicia la segona volta 
amb un triomf important a Lleida
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El Mausa va vèncer el Riudellots a casa en el primer matx del 2011 amb un gol al darrer minut
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La Salle masculí –a dalt– i La Salle Iste femení han començat la segona volta de les lligues

El Valentine no ha començat 
amb bon peu el 2011, ja que 
ha perdut els dos primers par-
tits del nou any. Els homes de 
Boris Balibrea, que van tancar 
el 2010 a tan sols un triomf 
del líder, han perdut contra el 
Minguella de Badalona per 92 
a 81 i davant del Sant Andreu 
per 87 a 97.  Al primer enfron-
tament, un parcial de 15 a 4 
als primers 5 minuts va con-
dicionar el desenvolupament 
del matx, en què el Montcada 
sempre va anar per darrera en 

el marcador. A la recta final, el 
Valentine semblava que podria 
remuntar, però una falta tèc-
nica va acabar per sentenciar 
l’electrònic a favor dels visi-
tants. Respecte al primer partit 
d’aquest any al pavelló Miquel 
Poblet, el jugador Xavi Car-
vajal reconeix que “ens vam 
anar alternant en el mar-
cador però ells van sumar 
punts amb més facilitat per-
què no vam estar prou durs 
en defensa”. Segons el tècnic, 
els jugadors montcadencs van 
notar la falta de ritme després 

del parèntesi nadalenc. “No 
hem entrenat com calia i des-
prés això es trasllada als par-
tits”, ha dit Balibrea, qui confia 
que les derrotes serveixin per 
fer reaccionar la plantilla i en-
trenar al màxim.
El Valentine ocupa la dese-
na posició del Grup Segon 
de la Copa Catalunya amb 
8 victòries i 7 derrotes, a dos 
triomfs del primer classificat. A 
la primera jornada de la sego-
na volta, els homes de Balibrea 
rebran la visita del Santa Colo-
ma, al tercer lloc.

El Valentine baixa posicions en 
perdre dos partits consecutius

BÀSQUET

Sílvia Alquézar  | Redacció

> El CK Montcada, cap de sèrie a la Copa
El CK Montcada serà un dels quatre caps de sèrie a la Copa Catalana, des-

prés d’haver-se assegurat la quarta plaça abans que acabi la primera volta 

de la Lliga Nacional. Els montcadencs van superar el Sant Llorenç per 18 a 

15 en un matx en què van ser determinants les 6 cistelles de Marc Castillo. 

Els locals seran quarts a la lliga per la derrota del San Cugat a la seva visita a 

Castellbisbal per 16 a 13. A la foto, una jugada del darrer matx a casa | SA
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Sílvia Alquézar | Redacció

ESCACS

FUTBOL SALA

El Can Cuiàs està entre els 
equips que lluiten per les pla-equips que lluiten per les plaequips que lluiten per les pla
ces de dalt al Grup Quart de 
Primera Divisió. Els locals 
van vèncer La Sínia, el se-
gon, per 6-4. A la jornada se-
güent, els homes de Matías 

Ruiz no va poder superar el 
Sant Andreu, el líder sense 
cap punt perdut, per 4-2. El 
conjunt montcadenc té 19 
punts empatat amb l’Aigua-
freda, La Sardana i el San 
Lorenzo | SA    

La UE Montcada ha sumat 
el primer triomf de la nova 
temporada, en adjudicar-
se la fase territorial de la 
Copa Catalana. Al torneig, 
disputat el 16 de gener a les 
Cotxeres de Sants, el Mont-
cada A sortia en el rànquing 
número 4 a la Divisió d’Ho-
nor. Malgrat tot, els mont-
cadencs es van posar al 
capdavant de la classificació 
als primers compassos, un 

primer lloc que ja no van 
deixar escapar. El conjunt 
local està format per Marc 
Narciso, Jaime Cuartas, José 
M. Hernando, Arturo Vi-
darte i A. Randazzo. L’equip 
montcadenc va sumar un 
total de 27 punts, per davant 
de Foment, amb 26, i l’UGA 
amb 25’5 punts. La fase fi-
nal es disputarà el 23 de ge-
nenr al Golf Girona. Per la 
seva banda, el conjunt B del 
Montcada no va tenir el seu 

millor dia, quedant per sota 
del seu rànquing inicial. 
Després de la Copa, la UE 
Montcada centrarà els seus 
esforços en el Campionat 
de Catalunya per equips. A 

la primera ronda, el 29 de 
gener, el conjunt A visitarà 
l’UGA. L’equip montcadenc 
jugarà al pavelló Miquel Po-
blet els dissabtes a partir de 
les 16h.

Els locals tenen 19 punts empatats amb 3 equips

Els locals han guanyat la fase territorial de la Copa

El Can Cuiàs es fica al 
grup dels capdavanters

La UE Montcada obté el 
primer triomf de l’any> L’Elvira segueix líder imbatut a la lliga

L’Elvira-La Salle A masculí 

està fent una temporada 

rodona. Els montcadencs 

es troben a la primera po-

sició del Grup Tercer del 

Campionat de Catalunya 

sènior, amb 13 victòries 

i cap derrota. A les dues 

primeres jornades del 

2011, els locals van gua-

nyar el Bora-Bora per 69-41 i l’Esparraguera per 70 a 65 | SA  

El Can Cuiàs es troba entre els primers classificats del seu grup de Primera 
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> La Salle B inicia l’any amb una victòria
L’equip sènior B masculí de La Salle ha començat el 2011 

amb una victòria contundent a la pista de l’Alcover, el cuer 

del Grup B de la Tercera Catalana, per 21 a 41. Els montca-

dencs, entrenats per Pere Arbona, mantenen la tercera posi-

ció amb 13 punts | SA

> L’EF Montcada té un total de 16 punts
L’equip sènior de futbol sala de l’EF Montcada està classificat 

a la sisena posició al Grup Quart de Segona Divisió, amb 16 

punts. Els locals han començat el 2011 amb un empat a casa 

contra el Can Calet a 3 gols i amb una victòria també a casa 

contra el San Sur B per 3-2 | SA
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Jaime Cuartas, amb el trofeu de la Copa, acompanyat pel president, A. Vidarte 
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> El Can Sant Joan, desè amb 5 triomfs
El sènior masculí del CEB Can Sant Joan és a la desena po-

sició del Grup Primer del Campionat de Catalunya, amb 5 

triomfs i 8 derrotes. Els locals van començar el nou any amb 

una victòria contra el Ronçana per 69-41 i una derrota a la 

jornada següent davant del Montmeló per 73 a 49 | SA
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L’Escola de Natació de 
Montcada ha començat 
amb bon peu al Campio-
nat Comarcal, amb 18 ne-
dadors montcadencs entre 
els tres primers classificats 
a la primera jornada, dis-
putada el 15 de gener a la 
piscina de Montcada Aqua. 
Els participants, entre les 
categories prebenjamí i 
cadet de les poblacions de 
Montcada, Ripollet, Cer-
danyola, Barberà i Badia, 
van haver de superar les 
proves de les modalitats de 
papallona i lliure. 

Els resultats. A la primera 
modalitat, cal destacar el 
primer lloc dels benjamins 
Marc Grau i Claudia Gar-
rote, l’aleví Daniel Gon-
zalo, la infantil Eva Coy i 
els cadets Léster Escrigas 
i Mireia Prats. En lliure, 
van arribar en primera 
posició la prebenjamí Na-
dia Misas i el cadet Léster 
Escrigas. D’altra banda, 

en segon lloc van arribar 
Claudia Garrote en lliure 
benjamí, el cadet Héctor 
Font en papallona, l’aleví 
Daniel Gonzalo en lliure i 
la infantil Eva Coy també 
en lliure. En tercera posi-
ció van acabar el benjamí 
Álvaro Castro i la preben-
jamí Nadia Misas en pa-

pallona, el benjamí Marc 
Grau en lliure i els cadets 
Héctor Font i Mireia Prats, 
en papallona. L’EN Mont-
cada ha fet un balanç posi-
tiu dels resultats. 
La segona jornada del 
Campionat Comarcal tin-
drà lloc el 5 de febrer a 
la piscina de Barberà. En 

aquesta competició, els 
nedadors hauran de supe-
rar les proves d’esquena i 
braça. Enguany, la final 
del torneig comarcal, orga-
nitzat pel Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud 
amb el suport dels ajunta-
ments, es disputarà a Ri-
pollet el dia 9 d’abril.

NATACIÓ

Una de les nedadores de l’EN Montcada durant la prova de papallona que va tenir lloc el dia 15 a Montcada Aqua

Sílvia Alquézar | Redacció

El club local va col·locar 18 nedadors entre els tres primers classificats de les diferents categories

L’EN Montcada obté bons resultats 
a la primera jornada comarcal

El Club Shi-kan Montca-
da ha guanyat tres meda-
lles de plata i una altra de 
bronze al Campionat de 
Catalunya de karate en 
les categories aleví, infantil 
i juvenil, disputat a Ber-
ga a final de l’any passat. 
Els juvenils Eric Puig, en 
menys de 55 quilos; Alba 
Teruel, en menys de 45 
quilos i Cristina Sánchez 
en menys de 53 quilos van 
acabar en segona posició. 
Per la seva banda, el tam-
bé juvenil Jordi Acedo va 

ser bronze en menys de 
55 quilos. D’altra banda, 
Adil Khella va ser el quart 
classificat a la categoria de 
combat sots-21 masculí 
al Campionat d’Espanya, 
que va tenir lloc a San-
tiago de Compostel·la al 
desembre passat. Pel que 
fa a la final corresponent 
a l’onzena edició de la Lli-
ga del Vallès, els resultats 
més destacats van ser els 
dos guardons d’or que van 
aconseguir en combat el 
prebenjamí Eric Ruiz i la 
infantil María Arroyo.

El Shi-kan guanya 
tres plates i un bronze

KARATE. CAMPIONAT CATALÀ

Sílvia Alquézar | Redacció
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El júnior A baixa al quart lloc 
en perdre amb el Cerdanyola

L’equip júnior A del Va-
lentine ha baixat a la 
quarta posició al Grup Se-
gon del Nivell A, després 
de perdre contra l’Òpalo 
Cerdanyola per 59 a 67 
a l’última jornada. “Mal-
grat aquesta derrota, 
estem jugant a un nivell 
alt i estic molt content 
amb la feina de la plan-

tilla”, afirma l’entrenador, 
Beni López, qui només es 
lamenta del fet que “són 
pocs efectius i hem patit 
diverses lesions”. De fet, 
al darrer partit, el Montca-
da va viatjar amb només 6 
jugadors del primer equip, 
completant la resta de la 
convocatòria amb nois del 
júnior B. Cara a aques-
ta temporada, l’objectiu 

és quedar el més a dalt 
possible. “Ens agradaria 
poder fer fases”, explica 
el tècnic. El júnior A està 
format per nois de 16 i 17 
anys formats tots al plan-
ter del Valentine. “Tots 
són molt bons jugadors, 
ja que qualsevol pot ser 
titular”, destaca López, 
qui assegura que hi ha 
molt ambient al grup.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El conjunt sots-21 masculí 
de l’Elvira-La Salle es tro-
ba a la quarta posició al 
Grup Segon de Nivell B, 
amb 8 victòries i 4 derro-
tes. L’equip de Mas Ram-
pinyo està a només dues 
victòries dels dos primers 
classificats, el Sant Josep 
Obrer i el Sentmenat. 
Els montcadencs van 
guanyar el primer matx 
del 2011 davant de Les 
Franqueses C, el penúltim 
de la taula, per només un 
punt de diferència, 55 a 54, 
en un partit molt intens. A 
la darrera jornada de l’any 
passat, els nois van caure a 
la pista del Regina Carme-
lí, empatats amb els mont-
cadencs a la classificació, 
per 13 punts de diferència 
(42 a 29).

Al pròxim enfrontament, 
l’Elvira-La Salle es des-
plaçarà a la pista del CB 
Viladecavalls, amb 6 vic-
tòries i 6 derrotes a la sete-
na posició. 

El sots-21 masculí 
és quart al Nivell B

FUTBOL SALA. AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció

> El cadet del CEB Can Sant Joan 
inicia la fase regular al Nivell B-1
El conjunt cadet masculí del CEB Can Sant Joan ha jugat la 

primera jornada a la fase regular del Nivell B-1, on ha quedat 

enquadrat al Grup Tercer. Els montcadencs han debutat amb 

bon peu, ja que han guanyat el Vilassar per 42 a 31. Al pròxim 

matx, l’equip local visitarà la pista del Bàsquet Neus  | SA
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L’Elvira va superar Les Franqueses 
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El júnior A està a dalt a la taula
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip de Beni López, al Grup Segon del Nivell A, va caure per 59 a 67

La Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM) ha guanyat 
tres medalles al Circuit 
Comarcal de cros que, 
com cada any, ha constat 
de 4 competicions. Tots els 
guardons es van aconse-
guir a la categoria infantil. 
Yeli Sagna va obtenir pu-
jar al més alt del podi i el 
seu company d’equip Joan 

Riera va acabar en segona 
posició. En femení, Paula 
Molina va obtenir la me-
dalla de bronze.
La JAM participarà el 
pròxim 30 de gener al 
Campionat de Catalunya 
de cros per a atletes fede-
rats, que es disputarà a 
Granollers. Aquesta prova 
posarà el punt i final a la 
temporada de crossos.

La JAM puja a 3 podis 
al Circuit Comarcal

ATLETISME. CROS

Sílvia Alquézar | Redacció
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FUTBOL. EF MONTCADA

El femení treballa per consolidar 
el grup en el seu primer any

L’EF Montcada ha creat 
aquesta temporada un 
equip infantil-cadet femení, 
que dirigeix Aída Puertas. 
Els resultats no són bons, 
ja que ocupen l’última po-
sició al Grup Primer de la 
categoria. “Però això no 
importa, el nostre objec-
tiu és consolidar el grup 
i que les noies vagin ad-
quirint alguns coneixe-
ments i millorant la tèc-
nica individual”, explica 
l’entrenadora, qui s’ha mos-
trat contenta amb el treball 
de la plantilla, tot i que 
reconeix que les jugadores 
“estan en una edat difícil 
–entre els 13 i els 15 anys– i
cal tenir paciència”. A les 
darreres jornades, l’equip 
va perdre contra el Marto-
relles per 0-5 i a Santa Per-
pètua per 20 a 1.

Juvenil. L’equip juvenil de 
l’EF Montcada és el líder 
del Grup 25 de Segona 
Divisió amb 31 punts, em-
patat amb la Penya Barce-
lonista de Sant Celoni. Els 
locals porten una ratxa 
molt positiva, que també 
s’ha mantingut en els inicis 
del 2011 amb dues noves 
victòries. Els nois de Ma-
nuel Jiménez van superar 
el Santa Perpètua B per 2-0 
i, a la jornada següent, van 
superar el Sant Fost per 1  
gol a 3. 
La lluita per la primera 
posició és molt aferrissa-
da. En el pròxim matx, 
els montcadencs rebran 
la visita a l’estadi de la Fe-
rreria del Mollet, el tercer 
classificat amb 25 punts. 
S’enfrontaran l’equip més 
golejador –l’EF Montcada– 
contra el menys golejat.

Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil és el líder del Grup 25 de Segona Divisió amb 31 punts, empatat amb la Penya B. Sant Celoni

L’objectiu de l’infantil-cadet és aprendre i consolidar el grup creat enguany   
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El CD Montcada segueix 
immers en la seva lluita 
per reduir la diferència de 
set punts amb el primer 
classificat al Grup Setè de 
Primera Divisió, el Parets. 
Els verds són a la segona 
posició amb 30 punts, em-
patats amb l’Atlètic Vallès. 
Els locals van començar 
el 2011 amb una derrota 
en el seu desplaçament al 
camp del Mollet, on van 

perdre per 2-0 contra el 
cinquè classificat. A la set-
mana següent, els homes 
d’Íñigo Irisarri van gole-
jar el Palau Solità i Plega-
mans, en zona de descens, 
per 6-1.
Aquesta és la primera tem-
porada del conjunt del CD 
Montcada a la categoria. 
L’objectiu de l’entitat és 
consolidar l’equip i, si es 
pot, aconseguir l’ascens a 
Preferent.

El CD Montcada, segon  
a set punts del primer

FUTBOL JUVENIL

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip juvenil de l’FS 
Mausa ha sumat dos 
triomfs importants en 
l’inici del 2011. Els mont-
cadencs van superar el 
Sagarra, el cuer amb cap 
punt, per 5-6 i, una setma-
na abans, van guanyar La 
Unión per 8 a 6. El con-
junt local es troba a la des-
ena posició del Grup Sisè 
de la Lliga Nacional amb 

13 punts. L’objectiu del 
Mausa és mantenir l’equip 
sense problemes a la màxi-
ma categoria. De fet, no 
serà una tasca fàcil ja que 
tots els rivals tenen un ni-
vell molt elevat. Els locals 
hi són a tan sols dos punts 
del penúltim classificat, el 
Rapid Santa Coloma, que 
ocupa una de les dues pla-
ces del descens a la Divisió 
d’Honor.

El juvenil obté dues 
victòries importants

FUTBOL SALA

Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil de La Salle no va poder vèncer el Barça, el líder de la Lliga Catalana
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El conjunt juvenil del Mausa lluita per consolidar-se a la màxima categoria

El juvenil és novè en l’inici
de la segona volta de la lliga 

L’equip juvenil de La Salle, 
entrenat per Jaume Puig, 
ocupa la novena posició 
de la Lliga Catalana amb 
6 punts en l’inici de la se-
gona volta, amb 2 partits 
guanyats, 2 empatats i 8 
perduts. Els montcadencs 
van començar el 2011 
amb una derrota davant 
del Barça, el líder amb 22 
punts i només una derrota, 
per 25 a 37. Pel que fa al 
darrer matx de l’any pas-

sat, el conjunt local va cau-
re contra La Roca per 32 
a 41. A la primera volta, 
l’equip juvenil ha perdut 
diversos partits per molt 
poca diferència com va ser 
contra el Palautordera, La 
Salle Bonanova i el Sant 
Martí. D’aquesta primera 
ronda, també va ser des-
tacat l’empat a 38 gols que 
va aconseguir davant del 
Granollers, el segon classi-
ficat, amb 19 punts empa-
tat amb La Roca.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. CH LA SALLE

L’equip local va perdre contra el Barça per 25 a 37 al primer matx de l’any
L’equip aleví de l’AE Can 
Cuiàs es troba a la cinque-
na posició al Grup Segon 
de Segona Divisió, amb 
24 punts. Els montcadencs 
van començar el nou any 
amb una derrota a la pista 
del Sol Casagemas per 6 a 
4. El conjunt local va ob-
tenir el primer triomf del 
2011 a la jornada següent 
en superar l’Atlètic Premià 
per un contundent 11 a 1. 
El Can Cuiàs suma un to-
tal de 8 victòries i 5 derro-
tes a la lliga | SA

FUTBOL SALA

El Can Cuiàs 
aleví ocupa 
el cinquè lloc 

L’aleví és cinquè a Segona Divisió

El juvenil del CD Montcada lluita aquesta temporada per ascendir a Preferent
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>  Seleccions 
catalanes

La selecció catalana ju-

venil femenina, amb la 

montcadenca Patrícia Es-

pínola, ha acabat en cin-

quena posició a la Copa 

d’Espanya. Tot i no pujar 

al podi, el combinat cata-

là ha aconseguit l’ascens 

al Campionat d’Espanya. 

D’altra banda, la selecció 

infantil femenina, on juga 

la montcadenca Paula 

Andrés –a la foto–, s’ha 

classificat a l’onzè lloc al 

Campionat d’Espanya | SA
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