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Esports BÀSQUET
Llorenç Pérez, base de 59 anys del 

sènior C de l’UB MIR, és el segon 

jugador federat més veterà
PÀG. 28PÀG. 31

NATACIÓ
La nedadora infantil Marina Castro, 

del CN Sabadell, es proclama triple 

campiona de Catalunya

L’UE Sant Joan Atlètic de Mont-
cada ha iniciat amb bon peu 
l’any 2014 i ja no ocupa el lloc de 
la promoció de descens a la Ter-
cera Catalana. Els montcadencs 
fa sis jornades que no perden i, 
amb un balanç de quatre empats 
i dues victòries, ocupen la dotze-
na posició de la classifi cació amb 
19 punts. Amb dos gols de Nil 
Encinas i Iván Gres, tots dos a 
la segona meitat, l’UE Sant Joan 
va guanyar a la 16a jornada al 
camp d’un rival directe com el 
Vilanova del Vallès (0-2), que 
baixa a llocs de descens. “Ha-
víem aconseguit bons empats 
contra equips de la part alta de 
la taula, però ens calia una vic-
tòria com aquesta contra un ri-

val directe per sortir de la part 
baixa”, comenta l’entrenador, 
José Manuel Martín ‘Pinti’, que 
celebra haver recuperat quatre 
jugadors: Iván Gres, Álex To-
rres, Eric Calvo, Àlex Casals i 
Rafa ‘Castilla’, qui després de 
provar amb l’UE Mollet ha de-
cidit tornar al club. 
Els problemes per a l’UE Sant 
Joan es produeixen sota pals. A 
causa de les lesions dels dos pri-
mers porters, contra el Vilanova 
va haver de jugar el jove Marc 
de Miguel, ex del juvenil de l’EF 
Montcada. En el capítol de fi txat-
ges, el club també ha incorporat 
Óscar Peralta, que estava sense 
club i entrenava amb l’equip des 
de principis de temporada, i Cris-
tian, que prové de l’Argentona.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan acumula sis jornades sense 
perdre i surt de les posicions de descens
L’equip de José Manuel Martín ‘Pinti’, que sumava quatre empats seguits, va iniciar l’any amb una victòria al camp del Vilanova del Vallès (0-2)

L’UE Sant Joan Atlètic sembla que ha trobat una bona dinàmica de resultats i ara afronta amb més optimisme la recta fi nal de la primera volta
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El sènior femení de l’EF Montca-
da va començar el 2014 encaixant 
la seva primera derrota al camp 
del Lleida Esportiu Terraferma 
(1-0), un fi lial de la zona mitja 
de la taula. Les montcadenques, 

que van acomiadar el 2013 amb 
una golejada contra el Mollerussa 
(10-0), baixen a la tercera posició 
amb 31 punts i ja no tenen op-
cions d’aconseguir el lideratge el 
19 de gener amb la visita del Sant 
Gabriel, el primer amb sis punts 

més. “L’equip s’havia acomodat 
perquè no perdíem. Aques-
ta derrota ha de ser un toc 
d’atenció. Queda molta lliga, 
però les nostres opcions passen 
per guanyar el Sant Gabriel”, 
diu el tècnic, Adriano Bujalance. 

L’EF Montcada perd el seu primer partit 
quan estava més a prop del lideratge

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

L’EF Montcada ha deixat de ser l’únic equip invicte als tres grups de la Primera Catalana femenina

A una setmana de rebre el primer classifi cat, va caure al camp del fi lial del Lleida (1-0)

Rafa Jiménez | Redacció
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El Broncesval Montcada va co-
mençar la segona volta al grup 3 
de la Segona B amb una victòria 
al pavelló Miquel Poblet contra 
l’Olympic Floresta (4-2). Tot i les 
baixes d’homes importants com 
Roger Bonet i Gerard Esteller i 
que la primera meitat va finalitzar 
amb un empat sense gols, l’equip 
de Lolo Rodríguez va lligar els 
tres punts després de remuntar un 
0 a 1 en contra gràcies als gols de 
David Ortega, Carlos Riquelme, 
en dues ocasions, i Adrià Esteller. 

Amb aquesta victòria, el Bronces-
val es consolida a la quarta posició 
amb 29 punts, malgrat que encara 
té un partit pendent contra el Pre-
mià de Mar, que es va suspendre 
abans de les vacances de Nadal i 
que s’havia de jugar, al tancament 
d’aquesta edició, el 16 de gener. 
“És un grup molt igualat, però 
confio a donar un salt a la se-
gona volta. Crec que estarem 
a dalt i també penso que hi ha 
rivals que no podran mantenir 
una dinàmica tan positiva”, co-
menta Rodríguez.

Consolidat a la quarta plaça, aspira a pujar més posicions

El Broncesval comença la 
segona volta amb bon peu

FUTBOL SALA. SEGONA B

Jordi Martí ‘Marty’ i Carlos Riquelme, en segon pla, són dos dels homes clau del Broncesval
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El CD Montcada es manté a 
la part mitja de la taula –ara 
ocupa la novena posició amb 
23 punts– i va iniciar el nou 
any amb un just empat contra 
l’UE Mollet (0-0). Va ser un 
derbi vallesà molt igualat on les 
defenses i els porters van estar 
més inspirats que els davanters. 
Amb aquest punt, els verds van 
tornar a sumar després de la 
derrota, a l’última jornada del 
2013, al camp del Júpiter (4-1). 
“Aquest és un grup molt igua-
lat, però veig l’equip molt ficat 
per poder encadenar tres o 
quatre bons resultats que ens  
allunyin encara més del des-
cens i ens apropin a la part 
alta. Això sí, hem d’estar més 
encertats de cara al gol, que 
és el nostre gran problema”, 

explica Jordi Salvanyà, tècnic 
d’un equip que suma la mateixa 
quantitat de gols –17– a favor i 
en contra. 

Baixa d’Oriol Nacarino. Tot i les va-
cances de Nadal, el club verd no 

es va aturar i va jugar un amis-
tós el 4 de gener a casa contra el 
Martinenc (2-2). Durant aquests 
dies també es va confirmar la 
baixa d’Oriol Nacarino, que ha 
decidit deixar el club davant la 
manca de minuts. 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Sequera golejadora del CD Montcada 
que segueix a la part mitja de la taula
En el primer partit del 2014, va empatar a casa sense gols contra l’UE Mollet 

Rafa Jiménez | Redacció
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El CD Montcada manté sis punts d’avantatge amb el descens i vol mirar més cap a dalt

Rafa Jiménez | Redacció

L’UD Santa María continua 
ocupant la desena posició del 
grup 15è de Quarta Catalana, 
tot i que no ha pogut sumar cap 
punt en els seus dos últims par-
tits contra dos equips de la part 
alta de la classificació. A l’última 
jornada de 2013, els homes de 

Pere Ricart van oferir una bona 
imatge però es va imposar la 
lògica i van perdre a casa con-
tra el líder, l’UDAF Inter (1-2). 
Al primer partit del 2014, els 
de Terra Nostra van caure de 
forma contundent al camp del 
sisè, l’Esquerra de l’Eixample B 
(5-2), tot i anar guanyant per 1 

a 2 a manca de 25 minuts per al 
final. “Vam tenir moltes baixes 
per afrontar aquest partit. Els 
nois tenen una bona predispo-
sició i anirem millorant, però 
la veritat és que els últims 10 
minuts contra l’Esquerra van 
ser desastrosos”, ha explicat el 
tècnic, Pere Ricart.

L’UD Santa María ofereix una bona 
imatge, però perd dos partits més

FUTBOL. QUARTA CATALANA

L’UD Santa María no acaba de trobar la regularitat en el joc i els resultats a la Quarta Catalana

Tot i donar la cara, els de Pere Ricart van caure a casa contra el líder, l’UDAF (1-2) 

Rafa Jiménez | Redacció

> Dues victòries 
seguides del B
El CD Montcada B ha encadenat 

dues victòries al grup 15è de Quar-

ta Catalana que li permeten acostar-

se a les primeres posicions. L’equip 

de Juan Meca és quart amb 25 

punts, tot i que encara està a 12 

del primer lloc, que ocupa l’UDAF 

Inter, i a 8 del segon, el Mirasol-Ba-

co Unión. “Optar a la primera po-

sició és gairebé impossible, però 

crec que encara podem arribar a 

la segona”, diu Meca | RJ
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El sènior masculí del CH La Salle 
va iniciar la segona volta al  
grup D de la Primera Estatal 
amb una previsible derrota a 
la pista del líder, el Sant Martí 
Adrianenc (33-26), que només 
ha perdut dos partits. Tot i la 
baixa de Pau Maresma, l’equip 
va poder recuperar Chus Jimé-
nez, que va tornar a jugar des-
prés de tres mesos allunyat de 
les pistes per una fractura al nas. 
Els homes de Jaume Puig sumen 
tres derrotes seguides, però con-
tinuen en una tranquil·la vuite-
na posició amb 12 punts i el seu 
tècnic és optimista pensant en 
la segona volta. “Malgrat les 
baixes, hem fet una més que 
acceptable primera part de 
la competició. Als meus juga-
dors, els hi he demanat que, 

com a mínim, s’han d’igualar 
les xifres que hem aconseguit 
fins ara”, diu Puig.

Altres sèniors. El femení compar-
teix el lideratge del grup D de 
Primera Catalana amb 15 punts. 

No ha perdut cap partit i va su-
mar dues victòries més contra  
l’H. Terrassa  (6-29) i el Sant Quir-
ze B (29-9). D’altra banda, el sènior 
B és quart a la Tercera Catalana 
després de guanyar l’H. Garcí C 
(32-27) i l’H. Vilablareix (21-31). 

HANDBOL

El masculí del CH La Salle afronta  
amb optimisme la segona volta
Tot i sumar tres derrotes seguides, Jaume Puig espera mantenir la bona línia exhibida

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí del CH La Salle vol repetir la seva bona primera volta a la Primera Estatal

> Homenatge a 
Xavi Martín Mora
El màster masculí del CH La Salle 

va tornar a competir el 12 de ge-

ner amb un partit a casa contra 

l’H. Barceloneta. 28 dies després 

de la mort de Xavi Martín Mora, 

els seus companys el van home-

natjar amb la victòria (18-17). Al 

23’ 43”, moment de la caiguda 

de Martín contra el Sant Quirze, 

es va aturar el partit per fer un 

minut de silenci que també van 

seguir els jugadors rivals | RJ

El sènior C de l’UB MIR, que ocu-
pa la cinquena posició del grup 4t 
del Campionat Territorial i que a 
l’última jornada va perdre contra 
el CB Montmeló (53-58), té a la 
seva plantilla un jugador únic. Es 
tracta de Llorenç Pérez, un base de 
59 anys. Metge de professió i veí 
de Barcelona, Llorenç va arribar a 
jugar als anys 70 a la màxima ca-
tegoria amb l’Espanyol. A l’edat de 
24 anys, va deixar el bàsquet per 
estudiar medicina. Un partit a la 
setmana amb uns amics va passar 
a ser la seva única connexió amb 
l’esport de la cistella.
Dos amics de Llorenç que jugaven 
al CEB Can Sant Joan, José Ma-
nuel González i Xavi Espín, el van 
animar a federar-se la temporada 
passada. A Montcada, va coinci-
dir amb el seu fill Marc, exfutbo-
lista de l’UE Sant Joan. “Des d’un 
principi, m’he trobat molt a gust 
a Montcada. Em coneixen com 
el ‘júnior’ i estic molt content 
d’haver tornat a jugar, tot i que 
la meva família diu que sóc una 

mica friki”, comenta Pérez, el 
segon jugador de bàsquet de més 
edat que està federat a Catalunya.   
Il·lusionat amb el nou projecte 
de l’UB MIR, ha decidit conti-
nuar una temporada més i diu 
que seguirà jugant fins que “el 
cos aguanti”, tot i que reconeix 
que s’ha hagut de posar lentilles 
per veure el marcador i que nota 
la duresa dels jugadors rivals que 
“sempre van a pel iaio”.  

Al seus 59 anys, juga de base amb el sènior C de l’UB MIR

Llorenç Pérez, un cas  
atípic al bàsquet català

BÀSQUET

Rafa Jiménez | Redacció
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Llorenç Pérez, a l’últim partit del sènior C

> Del jugador més veterà, al futur de l’UB MIR

Llorenç Pérez és el jugador més veterà de l’UB MIR, un club que fona-

menta gran part del seu treball en la formació de basquetbolistes per al 

futur. Una prova d’aquesta bona feina és va veure durant l’aturada de la 

competició. L’infantil B masculí es va proclamar campió de la seva catego-

ria al XIII Torneig de Nadal que el Gramanet BC va organitzar entre el 27 i 

el 29 de desembre al Poliesportiu del Raval de Santa Coloma | RJ
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L’EF Montcada és el nou líder en 
solitari del grup 4t de la Segona 
Catalana gràcies a les dues enso-
pegades del Port de Barcelona. Els 
montcadencs no han desaprofitat 
el sotrac del seu rival, que fins ara 
es mantenia invicte, i han sumat 
dues victòries seguides –contra 
el Masnou Inter Dinamic (13-5) i 
l’AE Iris-Sol-Casagemes B (2-5)– 

que li donen el lideratge amb 29 
punts quan només manca una 
jornada per al final de la primera 
volta.

Juvenil. Ha pujat a la setena posi-
ció del grup 3r de Segona Divisió 
després de guanyar el Martorelles 
(3-2). Els vermells sumen 13 punts 
amb quatre victòries, un empat i 
cinc derrotes.

Ha aprofitat les dues derrotes seguides del seu rival directe

L’EF Montcada, nou líder 
en solitari del seu grup

Les lligues de korfbal s’aturen 
fins al mes de març i la compe-
tició continua amb la disputa 
de la Copa Catalana. El pri-
mer equip del CK Montcada, 
el Multiópticas Isis A, jugarà 
el 2 o el 9 de febrer –el club ha 
demanat que sigui a casa el dia 
9– els quarts de final a partit 
únic contra el Vilanova. Precisa-
ment, la final a quatre es jugarà a  
Vilanova i la Geltrú el 15 i 16 de 
febrer.
Per la seva part, el segon equip 
també disputarà els quarts de fi-
nal durant el cap de setmana de 
l’1 i el 2 de febrer contra el gua-
nyador del Mataró-Vacarisses. 
El júnior del Miró jugarà direc-
tament les semifinals (el 2 o el 9 
de febrer) contra el CEVG | RJ

Els dos sèniors 
del CK Montcada 
preparen la 
Copa Catalana

KORFBAL
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FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

El sènior de l’EFM, que va pujar la temporada passada, està fent una campanya espectacular

El Club Tennis Taula La Unió 
va celebrar el 28 de desembre la 
segona edició de l’Open de Nadal, 
amb la participació de 36 jugadors 
de categoria nacional vinguts des 
de diferents punts de Catalunya. 
El guanyador va ser Manel Me-
nal, de Vilafranca del Penedès. En 
la segona posició va quedar Carlos 

Carretero, del Mollet, i en la terce-
ra, Toni Mesa, de l’Ateneu 1882. 
“Novament hem pogut veure 
un tennis taula d’alt nivell, amb 
jugadors d’arreu, fet que confir-
ma que el nostre open ja és una 
cita consolidada en aquestes da-
tes”, va dir el president del club, 
Javier Aguado | RJ

Es va disputar el 28 de desembre amb un total de 36 jugadors

Manel Menal guanya 
l’Open de Nadal de La Unió

Tots els jugadors que van participar a l’Open de Nadal es van fer una foto de família

TENNIS TAULA

> La gossa Sira anirà al Campionat del Món
La gossa Sira i el montcadenc David 

Ferrer s’han classificat per al Cam-

pionat del Món Wao d’Agility que es 

disputarà a Itàlia el pròxim mes de 

maig, on participaran més de 35 paï-

sos. L’animal, de 7 anys, es va procla-

mar la temporada passada campió 

d’Espanya en la categoria mini, sent 

el tercer any consecutiu que puja al 

podi, i va revalidar per tercera vegada 

el títol de campió de Catalunya | SA D
A
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El coach esportiu Víctor González-Salellas farà el 22 de gener una xerrada a 

la Sala Polivalent de la Biblioteca Elisenda de Montcada (Tarragona, 32), a 

les 19h, que servirà per presentar el seu llibre ‘Carácter ganador. Coaching 

deportivo para entrenadores y deportistas’ | RJ

> Xerrada sobre ‘coaching’ esportiu a la Biblioteca 
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Fa goig veure la classificació al 
grup 4t de la Segona Catalana 
amb dos equips montcadencs a les 
dues primeres posicions. L’AE Can 
Cuiàs A va acomiadar el 2013 do-
nant la sorpresa i guanyant el Port 
de Barcelona, líder invicte fins 
aquell moment, amb un 9 a 5. A la 
primera jornada del 2014, l’equip 
d’Óscar Ruiz, que no coneix la de-
rrota des de fa sis partits, va tornar 
a guanyar a la pista de l’Arenys de 

Munt CFS (4-6) i ha pujat fins a 
la segona posició per darrera de 
l’EF Montcada gràcies a una nova 
derrota del Port –tots dos equips 
estan empatats amb 26 punts.

Sènior C. És quart per la cua amb 
7 punts a la Tercera Catalana. A 
l’última jornada va aconseguir el 
seu primer empat contra el Mú-
nich (4-4) que trencava una ratxa 
de vuit derrotes consecutives | RJ

Rafa Jiménez | Redacció
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L’AFS Bosc d’en Vilaró ha pujat 
fins la setena posició del grup B 
de Primera Territorial que orga-
nitza la Federació Catalana de 
Futbol Sala. Els montcadencs, 
que van perdre abans de les va-
cances de Nadal el partit ajornat 
a la pista de l’AE Tiana B (8-3), 
van aconseguir un meritori em-
pat a casa del segon classificat, el 
CFS Olimaja (2-2), que encara 
no ha perdut cap partit aquesta 
temporada | RJ 

L’AFS Bosc  
d’en Vilaró treu 
un empat de la 
pista del segon

Bon empat dels verds per començar l’any
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Després del descens de la temporada passada, l’AE Can Cuiàs A lluita per recuperar la categoria

L’equip d’Óscar Ruiz va guanyar el líder, que estava invicte

L’AE Can Cuiàs A puja 
fins a la segona posició

F. SALA. 1a TERRITORIAL 

El centre excursionista El Cim inicia l’any amb la 28a etapa del GR-92. El 

recorregut, entre Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant, es farà el 18 de gener. 

L’expedició sortirà del col·legi La Salle a les 7h i les inscripcions s’han de fer a 

la botiga Vilarrassa Homes (Major, 69). Es demana llicència federativa | RJ

> El Cim farà una nova etapa del GR-92
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Un grup de multiesport amb 15 
alumnes és la gran novetat en el 
programa d’activitats extraesco-
lars que organitza l’AMPA del 
col·legi Sagrat Cor de Montcada 
Centre per al curs 2013-2014. 
L’escola ha experimentat un aug-
ment de la quantitat d’alumnes 
que fan algunes de les extraesco-
lars que també inclouen psico-
motricitat (22 alumnes), futbol 
(17), hip hop (14), patinatge (20) 
i karate (21). “Valorem molt 
positivament haver incremen-
tat el nombre d’alumnes que 

participen i que poden gaudir 
de l’esport i aprendre valors 
com la cooperació”, comenta

Mari Gutiérrez, la coordinadora 
del treball de cinc monitors des 
de fa cinc anys. 

ESPORT ESCOLAR

Augmenta la quantitat d’alumnes 
que fan extraescolars al Sagrat Cor

Rafa Jiménez | Redacció

La novetat respecte al curs passat ha estat la creació d’un grup que fa multiesport

El cadet A de l’FS Montcada 
ha acumulat per segona vegada 
aquesta temporada dues victòri-
es seguides al grup 1r de Divi-
sió d’Honor. Els montcadencs 
ocupen la setena posició amb 20 

punts i un balanç de sis victòries, 
dos empats i cinc derrotes. A les 
dues últimes jornades, disputa-
des al pavelló Miquel Poblet, el 
cadet A va golejar el Sant Julià 
(7-0) i també va superar el Nàstic 
de Tarragona (3-2).

Els montcadencs ocupen la setena posició a la Divisió d’Honor

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Després de dues derrotes i un empat, el cadet A ha pogut sumar dues victòries seguides

El cadet A encadena dues 
victòries consecutives
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El premini femení, a punt per a  
iniciar la fase regular al nivell B
Torna a la competició el 25 de gener. A la fase prèvia, només va aconseguir una victòria

El premini femení de l’UB 
MIR començarà el 25 de gener 
la fase regular del nivell B amb 
un partit a casa contra el CB 
Argentona. El grup 1 inicia la 
competició el dia 18, però les 
montcadenques tindran jor-
nada de descans. El conjunt 
format pels més petits del club 
blau, i que està entrenat per Joel 
Rodríguez i Miquel Bachot, 
va finalitzar la fase prèvia a la  
penúltima posició amb una 
única victòria en 7 jornades. 
Aquest triomf va arribar a 
l’últim partit a casa contra el 
CB Argentona (47-43). 

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip premini femení de l’UB MIR confia a poder millorar els seus resultats a la fase regular

Només ha empatat i ha perdut un partit aquest temporada

BÀSQUET. UB MIR

El cadet femení, segon al  
grup C de Primera Catalana

El cadet femení del Club Hand-
bol La Salle es manté a la part 
alta del grup C de Primera Ca-
talana. Amb un empat i una 
derrota com a únics resultats 
negatius, les montcadenques 
ocupen la segona posició amb 
13 punts. A les dues últimes 
jornades, les lassal·lianes van 
guanyar el CH Sant Llorenç 
de Sant Feliu de Llobregat (18-
26) i van empatar contra el 
líder, l’EH Sant Vicenç B (19-
19), que encara no ha perdut 
cap partit | RJ El cadet femení, de blanc, contra la Llagosta

Una vintena d’alumnes s’ha apuntat aquest curs a l’activitat extraescolar de patinatge
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HANDBOL. CH LA SALLE

Rafa Jiménez | Redacció
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El prebenjamí B de l’EF Mont-
cada, que va començar la lliga 
amb dues derrotes contra els dos 
equips més forts del grup 44, està 
protagonitzant una temporada 
espectacular i ja acumula nou jor-
nades seguides sumant. No perd 
des del 19 d’octubre i en aquest 
temps ha aconseguit vuit vic-
tòries i un únic empat. Aquests 
bons resultats han situat l’equip 
vermell a la tercera posició amb 
25 punts, a sis del segon, el CE 
Sabadell B, que ha jugat un partit 
més. 

FUTBOL

El prebenjamí B de l’EF Montcada 
acumula nou jornades sense perdre

Rafa Jiménez | Redacció

Des de la seva última derrota el 19 d’octubre, ha encadenat vuit victòries i un únic empat

Els barrufets del CD Montcada 
no han guanyat cap dels nou 
partits que han disputat a la lli-
ga de l’Associació d’Escoles de 
Futbol Formatiu (AEFF) que es 
juga contra clubs de Sabadell, 
Ripollet, Castellar, Sant Quirze 
i Sentmenat. L’equip, format per 
12 jugadors d’entre 4 i 5 anys, 
està entrenat per Mónica García 
i Mari Melenchón. “Als nois no 
els preocupa perdre. El més 
important és que es diver-
teixen jugant”, diu García.

FUTBOL. CD MONTCADA

Els barrufets no tenen gaire sort 
en els seus inicis competitius
L’equip verd encara no ha pogut guanyar cap partit a la lliga comarcal de l’AEFF

Els barrufets encara no juguen a la lliga Debutants que ha creat la federació aquesta temporada
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> L’EF Montcada 

guanya el derbi infantil

L’infantil B de l’EF Montcada va 

guanyar el derbi contra el CD 

Montcada (3-0) que es va dispu-

tar el 22 de desembre a l’estadi 

de la Ferreria. Els vermells són 

cinquens al grup 48 de Segona 

Divisió amb 23 punts mentre que 

els verds són vuitens amb 20 | RJ

La nedadora montcadenca Mari-
na Castro, del Club Natació Saba-
dell, es va proclamar campiona de 
Catalunya en la categoria infantil 
a les proves de 400 i 800 metres 
lliures i a la de relleus 4x200 me-
tres lliures. Castro també va que-
dar subcampiona a la competició 
de 400 metres estils i va ser tercera 
a la de 200 metres crol. El campio-
nat es va disputar entre el 20 i el 
23 de desembre a les piscinas del 
CN Sabadell. La nedadora local 
va arribar el dia anterior de l’inici 
del torneig dels entrenaments al 
Centre d’Alt Rendiment de Sierra 
Nevada (Granada), on va coinci-
dir amb l’equip espanyol que par-
ticiparà als Jocs Olímpics de Bra-
sil. “No pensava obtenir tan bon 

rendiment perquè vaig arribar 
de Granada amb un gran vo-
lum d’entrenament”, ha dit Cas-
tro, qui s’ha mostrat molt contenta 
pels èxits aconseguits.

Va quedar primera en els 400 i 800 lliures i en relleus 

Marina Castro, campiona 
de Catalunya a tres proves

NATACIÓ

Marina Castro continua amb la seva formació

Sílvia Alquézar | Redacció

Diego i Fernando entrenen aquest equip que la temporada passada va guanyar la lliga de patutets

> Èxit de l’àlbum de cromos del club vermell

La primera edició de l’àlbum de 

cromos amb les fotos dels juga-

dors i jugadores de l’EF Montcada 

està tenint una molt bona acollida 

entre tota la família vermella. Du-

rant el primer dissabte de compe-

tició després de les vacances de 

Nadal, els cromos, que es venen 

al preu d’1 euro, es van exhaurir 

en dues hores. Per poder fer la 

col·lecció completa, les enganxi-

nes es poden adquirir als bars 

dels dos estadis, a la cafeteria 

Tribi’ss i a Còpia Copisteria  | RJ
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> Gran moment de l’infantil de l’AEE M. Miró

L’infantil masculí del Club Tennis Reixac va ser el primer equip del club en 

tornar a la competició després del parèntesi nadalenc i va aconseguir la 

victòria a la pista de Les Franqueses (1-4). L’equip, que ha perdut per lesió 

a Joel Mesas durant les dues properes setmanes, va estar format per Fran 

Navarro, Jordi Alemany, Ian Morente i Guillermo Contijoch | RJ

> Victòria de l’infantil masculí del CT Reixac
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Les instal·lacions de Montcada Aqua acolliran el 25 de gener la primera jor-

nada dels Campionats Comarcals de Natació a partir de les 9h. Participaran 

nedadors de les escoles de natació de Montcada i Reixac, Ripollet, Badia, 

Barberà i Cerdanyola que faran proves de crol, papallona i relleus | RJ

> Comencen els Comarcals de Natació   

L’equip infantil de futbol sala de l’Associació Esportiva Escolar Montse-

rrat Miró està fent una brillant temporada a la lliga del CEVOS de Cer-

danyola. El conjunt de Carlos Martínez ocupa la primera posició amb 

dues úniques derrotes en set partits. Aquesta temporada, la secció 

de futbol sala de l’AEE Miró té per primera vegada quatre equips: 

un infantil, un cadet –amb dues victòries i dirigit per Jerry Carriel–, 

un juvenil –que només ha pogut guanyar un partit– i un femení, que 

és segon amb una única derrota. Aquests dos últims equips estan 

entrenats per Raül Rivas. “Ens hem vist obligats a pujar les quotes i 

hem perdut alguns juvenils, però estem contents amb la feina que 

fem”, diu Roger Estatuet, coordinador de futbol sala | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció
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