
26 2a quinzena | Desembre 2013Esports

Esports BALL ESPORTIU
La parella formada per Eva Nieto i 

Carles Cirera aconsegueix la cinquena 

posició al Mundial
PÀG. 29

BÀSQUET

L’UB MIR demostra la seva empenta amb 
una marea blava de més de 200 jugadors
L’entitat de referència del bàsquet es va presentar l’1 desembre al pavelló Miquel Poblet amb gran èxit de convocatòria

PÀG. 27

HANDBOL
Commoció al CH La Salle per la mort de 

Xavi Martin Mora, jugador del màster 

masculí durant un partit al pavelló 

La Unió Bàsquet MIR va pre-
sentar l’1 de desembre en un pa-
velló Miquel Poblet ple a vessar 
els equips de la nova temporada, 
un total de 25 de les diferents ca-
tegories. Més de 200 nens, joves i 
adults formen part del nou club, 
nascut a fi nal de maig de la fusió 
del CEB Can Sant Joan i l’AE 
Elvira La Salle, amb presència 
de jugadors del CB Montcada. 
El president, Jordi Álvarez, va 
manifestar la seva satisfacció 
per l’evolució de la nova entitat, 
“que s’ha convertit en un refe-
rent per a la gent de Montcada 
que estima el bàsquet”.  L’acte 
va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, María Elena Pérez, 
i el regidor d’Esports, Marc Ro-
dríguez –ambdós del PSC–, que 
van lluir les samarretes que el 
club els hi va regalar i van feli-
citar els directius de l’entitat per 
la feina feta fi ns ara en aquesta 
nova etapa. “Estic ben segura 
que aquesta primera tempo-
rada funcionarà de meravella 
perquè així ho avala la vostra 
dilatada experiència”, va dir 
Pérez.
Durant l’acte, també es va fer 
l’ofrena de la bandera del club 
a l’alcadessa ja que es tracta 
d’una nova entitat esportiva re-
presentativa del municipi, mo-
ment molt emotiu que va anar 
acompanyat d’una onada feta 

per tots els jugadors del club. 
Posteriorment, les categories 
mini i premini van fer una exhi-
bició de tecnifi cació per mostrar 
les habilitats que estan aprenent. 
Finalment, la colla de diables de 
Can Sant Joan va aportar el seu 
gra de sorra donant un toc de 
ritme i festa a la fi nalització de 
la presentació de la temporada 
2013-2014. 
L’acte festiu també es va vincular 
amb La Marató de TV3 ja que es 
van fer diferents sorteigs de ma-
terial  aportats per algunes enti-
tats com la Federació Catalana 
de Bàsquet (equipacions ofi cials 
de la selecció catalana) i la Liga 
Adecco (pilotes de bàsquet de la 
FIBA i samarretes de la selecció 
espanyola). 

Concurs de la mascota. A la pre-
sentació també es va donar a 
conèixer el veredicte del con-
curs per crear la mascota del 
club. La guanyadora va ser 
Mireia Mir i el club ja treballa 
per crear una mascota a partir 
de la idea que va expressar en 
el seu dibuix. En total, va par-
ticipar una trentena de nens i 
nenes amb les seves propostes 
gràfi ques. 
D’altra banda, el club ha ofi cia-
litzat que la seva seu estarà situa-
da a l’hotel d’entitats, al barri de 
Can Sant Joan, després de sig-
nar l’acord amb l’Ajuntament.

Laura Grau/Rafa Jiménez | Redacció

> Sense sort per al 
sots-21 femení
L’equip sots-21 femení de l’UB 
MIR no està tenint sort després de 
la disputa de 10 jornades al grup 2 
del Nivell A de la primera fase del 
Campionat Territorial. De moment, 
les noies de Laura Linares han jugat
nou partits i no han pogut sumar 
cap victòria, fet que les situa a 
l’última posició. La darrera derrota 
es va produir el 30 de novembre a 
la pista del tercer classifi cat, el CB 
Vilassar de Mar (87-40) | RJ

El color blau es va fer present a la presentació de l’UB MIR. La junta directiva i les autoritats també es van posar la samarrera del nou club
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El CD Montcada està acabant 
l’any en un bon moment i acumu-
la dues victòries consecutives que 
l’han permès tornat a pujar llocs a 
la taula. Els verds ocupen la sete-
na posició del grup 1 de Primera 
Catalana amb 22 punts després 

de dos triomfs contra el Farners 
(0-2), amb gols de David Gascón i 
Alejandro González, de penal, i el 
Vilassar de Dalt (1-0), gràcies a un 
altre gol de González. L’equip de 
Jordi Salvanyà acomiadarà 2013 
amb un partit a casa del Júpiter, 
quart amb tres punts més.

Va guanyar el Farners i el Vilassar de Dalt i puja al setè lloc

El CD Montcada encadena 
dues victòries seguides

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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El sènior femení de l’EF Mont-
cada és l’únic equip invicte dels 
tres grups de la Primera Catala-
na. Després de 12 jornades, les 
montcadenques sumen 8 vic-
tòries i 4 empats i són segones 
del grup 2 amb 28 punts. El Sant 
Gabriel C, que semblava un lí-
der intractable, va patir la seva 
primera derrota a l’11a jornada 
al camp del Sant Quirze (3-2) 
i encara es manté a la primera 
posició també amb 28 punts, 
tot i que té pendent un partit 
contra el Manresa. “Ser l’únic 
equip invicte és un motiu de 
satisfacció, tot i que fa que les 
nostres rivals sempre juguin 
més motivades contra nosal-
tres”, explica el tècnic Adriano 
Bujalance.
Al seu últim partit de lliga, l’EF 
Montcada va patir per guanyar 

al camp de la Gramanet per 3 a 
5. Al minut 15, les montcaden-
ques perdien per 2 a 0, però van 
poder reaccionar. Amb empat a 
3 al marcador, l’EF Montcada es 
va endur els tres punts gràcies als 
gols de Nerea Rodríguez (83’) i 
Carmen Yera (89’), de penal. 

Precisament, la mateixa Yera, 
amb un altre gol de penal, va 
permetre al seu equip salvar un 
punt in extremis en el partit an-
terior a casa contra La Planada 
(4-4). “Estic molt content, però 
és un mal símptoma encaixar 
tants gols”, diu Bujalance. 

FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada és l’únic equip 
invicte de tota la Primera Catalana
Comparteix el lideratge del seu grup amb el Sant Gabriel C, que té un partit pendent

Rafa Jiménez | Redacció
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El femení de l’EF Montcada continua intractable i s’acosta cada vegada més al lideratge

Rafa Jiménez | Redacció

El CH La Salle va viure el 15 de 
desembre un dels episodis més 
luctuosos de la seva història. 
Xavi Martin Mora, de 45 anys 
i veí de Granollers, va morir a 
conseqüència d’una aturada car-
díaca que va patir mentre dis-
putava un partit de la categoria 
màster al pavelló Miquel Poblet 
contra el Sant Quirze. L’home va 
caure desmaiat al terra després 
d’una jugada i durant més de 45 
minuts va ser atès, en primera 
instància per dos metges que es-
taven presenciant el partit, un de 
l’equip visitant i l’altra, una juga-
dora del màster femení, i després 
pels efectius de dues ambulàn-
cies. Malgrat que un helicòpter 
va aterrar al costat del pavelló 
amb l’intenció de desplaçar el 
jugador fins a la Vall d’Hebron, 
el trasllat es va acabar fent en 

ambulància. En arribar al centre 
sanitari, el jugador no va poder 
ser reanimat. 
Tot els companys d’equip i part de 
la directiva es van desplaçar fins 
al recinte hospitalari i el club va 
suspendre el partit de les vetera-
nes contra el Gavà i el del sènior 
femení contra el Cerdanyola. 

L’alcaldessa, María Elena Pérez, 
i el regidor d’Esports, Marc Ro-
dríguez (tots dos del PSC), acom-
panyats d’altres membres del 
govern i alguns tècnics de l’IME, 
van anar al pavelló Miquel Po-
blet tan aviat com van rebre la 
fatídica notícia de la mort del ju-
gador lassal·lià. 

Pilar Abián | Redacció

HANDBOL

Dol a la família del CH La Salle per la 
mort d’un jugador del màster masculí
Xavi Martín Mora, de 45 anys, va patir una aturada cardíaca durant un partit de lliga

Xavi Martín Mora, assegut amb el dorsal 55 en aquesta foto de la plantilla dels veterans

El sènior masculí del CH La Salle ocupa una còmoda vuitena posició a la Primera Estatal
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El CD Montcada ha recuperat confiança i torna a mirar cap a dalt a la classificació

Després d’aconseguir cinc vic-
tòries consecutives, la darrera 
contra l’H. Sant Quirze (28-31) a  
l’11a jornada, el sènior masculí del 
CH La Salle ha perdut dos partits 
consecutius contra dos equips de 
la zona alta: el BM La Roca (24-
27) i el BM Granollers (38-31). 

Tot i aquestes dues derrotes, els 
lassal·lians ocupen una còmoda 
vuitena posició amb 12 punts al 
final de la primera volta.

Femení. Són segones, amb un par-
tit menys, després de guanyar l’H. 
Sant Cugat (27-22) | RJ

Va caure contra el BM La Roca (24-27) i el Granollers (38-31)

El masculí és vuitè al 
final de la primera volta
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L’Umacón Zaragoza, de Pri-
mera Divisió, es va imposar al 
Broncesval Montcada (1-7) l’11 
de desembre al pavelló Miquel 
Poblet, després d’un partit molt 
més igualat del que pot sem-
blar amb aquest marcador. Tot 
i aquesta derrota, el Broncesval 
ha fet un gran paper a la Copa 
del Rei, arribant a vuitens de fi-
nal havent eliminat l’Escola Pia i 
el Magna Navarra, de Primera. 

Quarts a la lliga. Després de la 
derrota a la pista del Bar Mi 
Casa (4-3), l’equip de Lolo Ro-
dríguez ha encadenat dues vic-

tòries seguides que li permeten 
consolidar-se a la quarta posició 
del grup 3 de Segona B amb 

26 punts. Els montcadencs van 
guanyar el CN Sabadell (4-3) i 
el Sant Andreu de la Barca (2-3).

El Zaragoza, de Primera, posa fi  
al somni del Broncesval a la Copa
Tot i oferir una bona imatge, els montcadencs van caure per un clar 1 a 7

Rafa Jiménez | Redacció
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L’enfrontament local al grup 15è 
de Quarta Catalana que es va po-
der veure l’1 de desembre a l’estadi 
de la Ferreria entre el CD Mont-
cada B i l’UD Santa María va fi-
nalitzar amb la victòria dels verds 
per 2 a 0. L’equip de Juan Meca va 
aprofitar el seu bon inici i als cinc 
minuts ja guanyava gràcies a un 
gol de Pau Trias. A la segona mei-
tat, Daniel Baena va sentenciar el 
partit amb un segon gol al minut 
64. Després d’aquesta victòria i del 
descans amb el pont de desembre, 
el verds van tornar a la competició 
amb un complicat partit a casa del 
líder, l’UDAF Inter SM, que va 
aprofitar la seva experiència per 
guanyar amb un clar 4 a 1. Amb 
aquest balanç de resultats, el sè-
nior B del CD Montcada ocupa la 
setena posició amb 19 punts.

Victòria de l’UD. El Santa María es 
va refer bé de la derrota al derbi lo-
cal i va aconseguir un nou triomf 
a la 12a jornada a casa contra un 
rival directe com la Roureda (3-0) 
amb gols de Francisco José León 

i Fernando Hernández, en dues 
ocasions. L’equip de Pere Ricart, 
que d’aquesta forma aconseguia 
la seva segona victòria des de 
l’arribada al càrrec, és desè amb 
13 punts. 

FUTBOL. QUARTA CATALANA

El CD Montcada B guanya el derbi 
local contra l’UD Santa María (2-0)
Els verds van sumar els tres punts gràcies als gols de Pau Trias i Daniel Baena 

El primer derbi de la temporada a la Quarta Catalana va finalitzar amb la victòria del CD Montcada B
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Rafa Jiménez | Redacció

Un gol d’Eric Calvo de penal, 
al minut 89, va permetre que  
l’UE Sant Joan Atlètic-Montcada 
salvés un punt a casa contra el 
Carmelo (2-2), tercer al grup 2 
de Segona Catalana. L’equip de 
José Manuel Martín ‘Pinti’ ja 

acumula quatre jornades sense 
perdre, amb una victòria i tres 
empats, però continua en posi-
ció de promoció de descens amb 
15 punts. Una jornada abans, els 
montcadencs havien sumat un 
altre punt al camp del Ripollet 
(1-1).

Tot i aquesta ratxa, encara ocupa lloc de promoció de descens

L’UE Sant Joan no perd 
des de fa quatre partits

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

El sènior de l’EF Montcada s’ha 
refet de la seva primera derrota 
a la pista del líder, el Port de Bar-
celona, i ha sumat dues victòries 
més que el consoliden a la segona 
posició del grup 4 de Segona Ca-
talana amb 23 punts. Els mont-
cadencs van superar el penúltim, 
l’Arenys de Munt CFS (10-6), i 
l’Arenys de Mar B (3-4), cinquè 
classificat. 
“El partit contra el Port, 
que és un gran equip, va ser 
molt dur, però l’equip ha 
tornat a agafar confiança.
Després de 10 jornades, hem  
demostrat que podem estar a la 

part alta de la taula, tot i que la 
competició és molt llarga”, diu 
el tècnic José Luis Carrasco.

Els homes de José Luis Carrasco han sumat dues victòries més

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada continua 
molt a prop del lideratge

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA
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El sènior A de l’AE Can Cuiàs 
se situa a la tercera posició del 
grup 3 de Segona Catalana amb 
20 punts, a tres del segon, l’EF 
Montcada. L’equip d’Óscar Ruiz 
ha sumat sis punts, incloent el 
partit contra el Palamós, que s’ha 

retirat de la competició. A l’última 
jornada sí va jugar i va superar el 
Sant Andreu AE (2-0). 
 
Sènior C. És quart per la cua al 
grup 2n de Tercera després de set 
derrotes seguides | RJ

Ha sumat sis punts, incloent un partit contra un equip retirat

L’AE Can Cuiàs puja fins 
al tercer lloc del seu grup

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

A l’última jornada de l’any al 
grup B de Primera, l’AFS Bosc 
d’en Vilarò va golejar el Ver-
tiworld (9-3). Després de l’empat 
a la pista del Teià (4-4), els verds 
ocupen la vuitena posició amb 
17 punts. El 21 de desembre, els 
montcadencs jugaran el partit 
ajornat contra l’AE Tiana B | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró baixa a la 
vuitena posició

F. SALA. 1a TERRITORIAL

El Umacón Zaragoza no es va deixar sorprendre i va eliminar el Broncesval de la Copa del Rei

Tot i la seva bona ratxa de resultats, a l’UE Sant Joan li està costant sortir de la zona de descens

L’EFM continua a posicions capdavanteres

L’AFS Bosc d’en Vilaró encara li manca jugar un partit ajornat abans de finalitzar l’any 2013
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Diego Carrillo, del club Lee 
Young Montcada, va aconseguir 
la sisena posició al campionat 
del Món de tècnica que es va dis-
putar entre el 31 d’octubre i el 3 
de novembre a Bali (Indonèsia). 
Carrillo, de la categoria màster 
1, va ser l’únic representant del 
club montcadenc en competició 
ja que Alberto Jo Lee estava le-
sionat i va anar al torneig com a 
tècnic, acompanyant José Santia-
go, director tècnic d’una delega-
ció espanyola que va aconseguir 
dos ors i dos bronzes | RJ

Diego Carrillo, 
sisè al Mundial 
de tècnica 

TAEKWONDO

A punt de complir els 68 anys, no es planteja la retirada

Ortín ja acumula 500.000 
quilòmetres a les cames

CICLISME

Ortín ha guanyat vuit Quebrantahuesos

El montcadenc José Ortín, que 
complirà 68 anys al gener, ha arri-
bat als 500.000 quilòmetres fets 
amb la seva bicicleta. Ortín, que 
es va iniciar al món del ciclisme a 
l’any 1985, ha fet durant aquesta 
temporada, que va fi nalitzar el 31 
d’octubre, 22.000 km. “Arribar 
als 500.000 suposa un gran sa-
crifi ci. A vegades, a mi mateix 
em costa creure que he aconse-
guit aquesta fi ta”, diu Ortín | RJ 

Edit Ortega, atleta de la 
Joventut Atlètica Montcada 
( JAM), va quedar segona a la 
categoria de dones a la primera 
edició del Cros 3 Turons que 
es va disputar l’1 de desembre. 
Considerat com el cros més dur 
de tota Barcelona, amb un des-
nivell acumulat de 1.100 metres 
i una distància d’11 quilòmetres, 
la montcadenca va fer un temps 
d’1 hora, sis minuts i 26 segons. 

A la prova també van partici-
par altres atletes de la JAM com 
Lluís Tort (23), Miguel Barreno 
(34), Héctor Bastida (42), Joan 
Asbert (53) i Albert Rigat (84).

2014 piscines. Com ja s’ha con-
vertit en una tradició als últims 
anys, la TriJam, la secció de triat-
ló de la JAM, organitza el  29 de 
desembre a Montcada Aqua el 
repte de nedar 2014 piscines en 
menys de 2 hores i 30 minuts.

Està considerada com la prova més dura de Barcelona

Edit Ortega, segona al 
primer Cros 3 Turons

ATLETISME

Sílvia Alquézar | Redacció

> Segona victòria per al Multiópticas Isis A
Després d’encaixar la quarta derrota 

contra el Korfbal Assessoria Vallpara-

dís (11-28), el Multiópticas Isis A va 

aconseguir la seva segona victòria a 

la Lliga Nacional contra el Sant Llo-

renç KC (19-11). D’altra banda, 14 

jugadors del CK Montcada i del Miró 

han estar preseleccionats per partici-

par als entrenaments organitzats per 

la Federació Catalana de Korfbal | RJ 

El Club Tennis Taula La Unió prepara el 28 de desembre la segona edició 

de l’Open de Nadal. Es faran dues competicions per a federats i no fe-

derats i s’admetran 30 participants per a cadascuna. Les inscripcions es 

poder formalitzar fi ns al dia 26 i el preu és de 10 euros (8 per als socis de 

La Unió). El torneig de federats començarà a les 9h i el de no federats, a 

les 17h. A la lliga, l’equip ocupa la segona posició a la Segona B | RJ

> El CTT La Unió organitza el II Open de Nadal
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Imatge del podi amb la presència d’Edit Ortega, que està en un gran moment de forma

Eva Nieto i Carles Cirera van 
ser cinquens al Campionat del 
Món Sènior 1 Llatí que es va 
disputar el 3 de novembre a Pra-
ga amb la presència de 60 par-
ticipants de diferents països. La 
parella va aprofi tar el viatge a 
Txèquia per participar també a 
l’Internacional WDSF Sènior 1 
Llatí, aconseguint el primer lloc. 
Arran d’aquests bons resultats, 
Nieto i Cirera ja són tercers al 
rànquing internacional.

‘Show dance’. Un grup d’alumnes 
de l’escola Eva Nieto, que el dia 
22 de desembre organitza un 
festival solidari per a Càritas al 
Atrium de Viladecans, va acon-
seguir el primer lloc a les catego-
ries absoluta i júnior al concurs 
de show dance que es va disputar 
el 6 de desembre a Salou. Els 
shows es fan amb grups d’una 
trentena de ballarins que han de 
fer diverses disciplines (clàssic, 
jazz, hip hop, llatí…) | RJ

S’han situat a la tercera posició del rànquing internacional

Eva Nieto i Carles Cirera, 
cinquens al Mundial

BALL ESPORTIU
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Quatre jugadors de la Unió Escacs Montcada van participar el 14 de desem-
bre al Campionat de Catalunya d’Escacs Actius d’Edats. XI Festival d’Escacs 
Memorial David García Ilundain Escacs de Base, disputat a les Cotxeres 
de Sants (Barcelona). Àlex Cruz va ser 17è, empatat amb el 9è, mentre 
que Pere Grau va ser 34è, ambdós a la categoria sots-8. Gerard Mohino va 
acabar 34è a sots-10 i Arnau Jovè, 30è a sots-12. El club organitza el 21 de 
desembre el seu torneig de Nadal obert a jugadors adults i nens | RJ

> Bona participació de la base de l’UE Montcada  
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Marina Castro, del CN Saba-
dell, va ser  convocada per fer 
la preparació dels Campionats 
d’Espanya de natació al Cen-
tre d’Alt Rendiment de Sierra 
Nevada entre el 10 i el 19 de 
desembre. La montcadenca 
ha estat entrenant amb els ne-
dadors del programa del Jocs 
Olímpics de Brasil 2016. El 
passat mes de juliol, Castro 
es va proclamar subcampiona 
d’Espanya en 800 metres lliu-
res en la categoria infantil | SA

Preparació de 
Castro al CAR de 
Sierra Nevada

NATACIÓ

Castro continua amb la seva evolució
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El col·legi Elvira Cuyàs ha vist 
reduïda la quantitat d’alumnes 
que fan extraescolars. L’handbol, 
que es va ofertar per prim-
era vegada el curs passat, s’ha 
deixat de fer i s’ha perdut un 
altre esport com el karate. El  
patinatge s’ha pogut mantenir, 
tot i que amb una disminució 
del nombre d’inscrits. En total, hi 
ha una cinquantena d’alumnes 
repartits en activitats com futbol 
(10), multiesport (10), ball (6), pa-
tinatge (8) i inicació esportiva (9), 
una de les novetats conjuntament 
amb les manualitats, anomenat 
art-atack (8). Joel Soria, un dels 

coordinadors que ara treballa 
per a l’empresa Aprèn Jugant, 
creu que darrera aquesta reduc-
ció hi ha motius econòmics: “El 

que abans s’havia de pagar en 
tres mesos, ara s’ha d’abonar 
en un mes i això les famílies ho 

han notat”. 

ESPORT ESCOLAR

Reducció del nombre d’alumnes que 
fan extraescolars a l’Elvira Cuyàs

Rafa Jiménez | Mas Rampinyo

Hi participa una cinquantena de nens i nenes i s’ha deixat de fer handbol i karate

A l’última edició de La Veu, la 
número 433, es va informar 
erroniàment sobre els resultats 
del juvenil B del Broncesval 
Montcada. Aquest equip, de 
nova creació i que està diri-
git per Emili Domingo, coor-
dinador de tot el planter del 

club, ocupa la primera posició 
del grup 4 de Tercera Divisió 
amb  24 punts i una trajectòria 
espectacular. De moment, ha 
guanyat els vuit partits que ha 
disputat. Les últimes victòries 
van ser contra el CN Caldes B 
(1-3) i La Prosperitat (2-0) | RJ

L’equip, de nova creació, és líder al grup 4 de Tercera Divisió

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El conjunt que entrena Emili Domingo encara no ha perdut cap partit a la seva primera temporada

El juvenil B segueix invicte 
després de vuit jornades
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>> Clica i mira la fotogaleria dels 

equips de l’UB MIR a
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L’UB MIR premini A fa una primera 
fase espectacular amb set victòries
És líder invicte al nivell C amb un global de 368 punts a favor i només 68 en contra 

El premini masculí A de l’UB 
MIR ha fet una primera fase es-
pectacular al nivell C. L’equip 
entrenat pel tàndem format per 
Montse Puig i Jessica Roman 
ha guanyat els set partits que 
ha disputat amb un balanç de 
368 punts a favor i només 68 
en contra. A les dues últimes 
jornades, el premini A ha con-
tinuat amb la mateixa dinàmica 
i ha aconseguit dues victòries 
més, de forma contundent, con-
tra el CB Sant Celoni Vermell 
(58-8) i el CN Caldes (5-55). 

Rafa Jiménez | Redacció

El premini A de l’UB MIR està invicte i encara no sap el que és perdre aquesta temporada

Altres dos representants del Lee Young van acabar cinquens

TAEKWONDO

Lucas Fernández, bronze 
al Promoció Infantil

Lucas Fernández, del club Lee 
Young Montcada, va acon-
seguir la medalla de bronze 
–entre els nascuts al 2004 i a la 
categoria de -25 kilograms– al 
campionat de Promoció Infan-
til de la Federació Catalana de  
Taekwondo que es va celebrar el 
24 de novembre al pavelló de la 
Mar Bella de Barcelona. Tadeo 
Paredes (2003) i Lucía Martínez 
(2004), també del Lee Young, 
van ser cinquens a la seves cate-
gories (entre 28 i 31 kg i  -25 kg 
respectivament) | RJ Lucas, amb el seu tècnic, José Santiago

Grup d’alumnes, amb la seva equipació, que fan algunes de les extraescolars a l’Elvira Cuyàs
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Jugadors, familiars i simpatit-
zants de l’EF Montcada tin-
dran l’oportunitat de poder fer 
una col·lecció amb cromos de 
jugadors i tècnics de l’entitat. 
Per primera vegada, el club 
que presideix Antoni Sánchez 
tindrà el seu propi àlbum de 
cromos que estarà protagonit-
zat per tots els equips vermells, 
des dels més petits fins als  
sèniors. Els àlbums s’entregaran 
de forma gratuïta i els cromos es 
podran comprar, al preu d’1 euro, 
en un centenar d’establiments: 
comerços col·laboradors de 
l’entitat i els adherits a Montca-
da Centre Comerç, així com als 
bars del estadis de futbol. 

FUTBOL

L’EF Montcada tindrà un àlbum de 
cromos amb tots els seus jugadors

Rafa Jiménez | Redacció

S’entregarà de forma gratuïta i es podrà omplir comprant els sobres a comerços col·laboradors

El juvenil masculí del CH La 
Salle va aconseguir a la 7a jor-
nada la seva segona victòria al 
grup A de la Segona Catalana. 
Els lassal·lians van superar el 
CE Tortosa (19-36) a domicili, 
trencant una ratxa negativa de 
dues derrotes seguides. 

A l’última jornada, l’equip que 
dirigeix Dídac de la Torre, que 
també entrena el sènior B de 
La Salle, va tornar a perdre a 
casa contra l’H. Vilamajor (24-
33). Després de 8 jornades, i 
d’haver disputat set partits, el 
juvenil masculí ocupa la vuite-
na posició amb 5 punts. 

Va superar el CE Tortosa a domicili i ocupa la vuitena posició

HANDBOL. CH LA SALLE

El juvenil masculí del CH La Salle només ha pogut sumar dues victòries aquesta temporada

El juvenil masculí suma 
la seva segona victòria

El benjamí del CD Montcada va 
haver d’esperar a la 9a jornada 
per poder aconseguir la seva se-
gona victòria de la temporada al 
grup 23 de Tercera Divisió. Els 
verds van guanyar al camp de 
l’EF Sabadell E (3-5) i van po-
sar fi a una ratxa de cinc partits 
sense guanyar amb un balanç de 
quatre derrotes i un empat. Des-
prés de perdre al seu últim partit 
a casa contra l’UE Montmeló 
B (1-8), el benjamí ocupa la 13a  
posició amb 7 punts | RJ

FUTBOL. CD MONTCADA

El benjamí del CD Montcada 
aconsegueix el seu segon triomf
Va posar fi a una mala ratxa de cinc jornades sense guanyar amb quatre derrrotes i un empat

El benjamí del CD Montcada va poder trencar una mala ratxa de cinc jornades sense guanyar

> El cadet A acumula cinc partits sense perdre
El primer equip cadet de l’EF Montcada, que havia patit tres derrotes a les 
cinc primeres jornades, ha millorat el seu rendiment i ara ocupa la sisena 
posició del grup 7 de Primera Divisió amb 19 punts després d’encadenar 

cinc jornades sense perdre. Els seus dos últims triomfs es van produir 

contra el cuer, l’UE Sabadellenca (4-0), i al camp de l’UE Mollet (1-2) | RJ
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> Victòria del cadet masculí del Club Tennis Reixac
El cadet masculí del CT Reixac, format per Josep Ramos, Jordi Torruella, 

Carlos Suárez, Guillermo Contijoch i Mario de la Torre (foto), va guanyar a 

la pista del CT Ripollet (2-3) al Campionat de Catalunya. El cadet femení 

i el júnior masculí també van guanyar el CT Les Franqueses (0-4) i el CT 

Caldes (0-5) respectivament. D’altra banda, Carlos Suárez va guanyar, a la 

categoria júnior plata, al torneig del Circuit Monty Tour que es va fer el 7 i 8 

de desembre a l’Acadèmia Sánchez Casal. L’aleví Franc Navarro i l’infantil 

Guillermo Contijoch van ser semifinalista i finalista respectivament | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció
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