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CORFBOL
Cinc jugadors de l’AEE Montserrat Miró 

disputaran amb la selecció catalana 

el Mundial sots-16 a Holanda
PÀG. 31PÀG. 29

CICLISME
El llegat esportiu de Miquel Poblet 

es podrà visitar a partir del mes de 

juny en una exposició permanent

ATLETISME 

Yeli Sagna segueix progressant i ja és campió 
de Catalunya en el seu primer any de juvenil 
Amb només 15 anys, l’atleta de la JAM va guanyar, l’1 de març, la prova dels 800 metres al Campionat de Catalunya en pista coberta 

La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) té des de l’1 de març un 
nou campió de Catalunya. Es 
tracta de Yeli Sagna, qui, als seus 
15 anys –i a la seva primera tem-
porada com a juvenil–, va guan-
yar la cursa dels 800 metres de la 
seva categoria al Campionat de 
Catalunya en pista coberta que 
es va disputar a Sabadell. Sagna, 
qui no arribava amb la millor 
marca a la fi nal, va certifi car la 
seva victòria gràcies a un bon 
esprint i va fi nalitzar la prova amb 
un temps d’1 minut, 58 segons i 
93 centèsimes, fent la segona 
millor marca d’aquest any. “No 
era el favorit, però estava con-
vençut que podia guanyar. Li 
vaig fer cas al meu entrenador, 
qui em va dir que accelerés als 
últims 200 metres. Li estic molt 
agraït”, explica Yeli, qui repeteix 
un títol que ja ha aconseguit sis 
vegades en altres categories i 
proves, tant en cros com en pista 
coberta i a l’aire lliure. 
Yeli va néixer a Mauritània al 
1998 i viu a Montcada i Reixac 
des de que tenia tres anys. Va 
arribar a la JAM sent aleví i sem-
pre ha estat entrenat per Francis-
co Gómez, ‘Frasqui’, qui està con-
vençut del seu gran futur. “Yeli 
pot arribar on ell vulgui. Té 
unes condicions innates, però 
ha de continuar treballant. El 
seu gran handicap és l’alçada. 

Ja mesura l’1,91 metres i es-
pero que no continuï creixent 
molt més”, diu ‘Frasqui’, qui a 
l’últim any ha reconduït la carre-
ra del seu pupil cap a curses més 
curtes de 800 o 1.500 metres: 
“Com és tan alt, els seus ossos 
i músculs pesen més, i no des-
taca a les proves de distàncies 
llargues”.
El nou campió de Catalunya viu 
a la Ribera, estudia a l’institut del 
barri i és el gran de cinc germans 
d’una família humil –la seva mare 
és la única que treballa a casa. 
“L’atletisme és la seva sortida 
i una de les seves principals 
motivacions ja que els estudis 
no els porta gaire bé. Gràcies a 
l’esport no està cada dia al ca-
rrer”, comenta ‘Frasqui’.
Yeli Sagna és un dels atletes amb 
més futur de la JAM, que ha 
tingut al llarg de la seva història 
altres campions de Catalunya en 
diferentes categories com Álex 
Quintas, Carlos Cera, Joan Rie-
ra o Aitor Martín. Aquest últim, 
de 20 anys, s’ha recuperat bé de 
les lesions als genolls que el van 
martiritzar durant la seva etapa 
de júnior i als Campionats de 
Catalunya en pista coberta de 
Sabadell va acabar tercer a la 
prova de 800 metres de la cate-
goria promesa. Al mes de juny, 
tant Yeli com Aitor intentaran fer 
un bon paper al campionat de 
Catalunya a l’aire lliure.

Rafa Jiménez | Redacció

> La JAM arriba als 30 

anys en plena forma

A prop de complir els 30 anys, la 

JAM viu un moment dolç i aquesta 

temporada compta amb 118 es-

portistes amb fi txa (83 d’atletisme 

i 35 de triatló). “Estem orgullosos 

de tenir una base molt sòlida. 

L’escola li dóna vida al club i el 

fa créixer”, comenta el president 

de la JAM, Ilde Teruel, qui també 

destaca el nucli de gent veterana 

que està molt implicada i amb 

ganes d’organitzar curses com la 

Montescatano | RJ

Yeli Sagna (JAM) mostra amb orgull la medalla d’or que va conquerir a la fi nal dels 800 metres del Campionat de Catalunya juvenil en pista coberta
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FUTBOL. QUARTA CATALANA
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La UD Santa María no troba 
la manera de reaccionar i enca-
dena vuit derrotes consecutives 
al grup 15è de la Quarta Cata-
lana. El club de Terra Nostra, 
que només ha aconseguit qua-
tre victòries i que no guanya 
des del 14 de desembre, va per-
dre per la mínima el seu últim 
partit al camp de l’EF Barberà-
Andalucía B (1-0). L’equip de 
Pere Ricart, que no va poder 
remuntar a l’únic gol del partit 
que va arribar abans del des-
cans, és cinquè per la cua amb 
13 punts | RJ

L’UD Santa María no reacciona i 
encadena vuit derrotes seguides
L’equip de Pere Ricart va perdre el seu últim partit contra l’EF Barberà-Andalucía B (1-0)

Encara amb nou partits per jugar, l’UD Santa María lluita per retrobar-se amb la victòria

El CD Montcada va acon-
seguir, a la 23a jornada, un 
empat a l’estadi de la Ferreria 
contra un EC Granollers (1-1) 
que no perd des del mes de 
desembre i que ja acumula nou 
jornades seguides sense per-
dre. Tot i que a priori un punt 
contra el quart classificat po-
dria semblar un bon resultat, 
els verds van acabar el partit 
amb un regust amarg ja que el 
gol dels visitants va arribar al  
minut 86. Després d’una pri-
mera meitat sense gols i amb 
iniciativa dels verds, Álex 
González va trencar l’empat al 
63’ gràcies a un llançament de 
penal. 
El CD Montcada tenia el partit 
ben controlat, però un errada 
del porter Adrián Buetas li va 
fer perdre dos punts. “No hem 
guanyat per una errada nos-
tre, però això ens pot arribar 
a passar a tots: un davanter 
pot fallar un gol i l’entrenador 

també, a vegades, prepara 
una tàctica equivocada”, co-
menta el tècnic Jordi Salvanyà, 
qui creu que el seu equip va fer 
“mèrits per guanyar, tot i que 
al final ens hem quedat amb 
cara de tontos”. 
La part positiva per al CD 
Montcada és que ha aconseguit 

encadenar dues jornades pun-
tuant i que ocupa la novena 
posició amb 31 punts, empatat 
amb el vuitè, l’UE La Jonque-
ra, que, precisament, serà el seu 
rival d’aquí a dues setmanes a 
l’estadi de la Ferreria. Abans, 
els homes de Salvanyà jugaran 
al camp de l’UE Vic.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada deixa escapar  
dos punts a quatre minuts del final
L’EC Granollers, quart i invicte des de desembre, va evitar la derrota amb un gol al 86’

El CD Montcada acumula dues jornades puntuant i s’apropa a la vuitena posició del seu grup
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Va perdre amb el Martinenc (1-0) i ja està a sis punts del líder

L’EF Montcada encaixa  
la seva segona derrota 

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

E
F 

M
O

N
T

C
A

D
A

El partit al camp de la Gramanet-Milán B es va suspendre

L’UE Sant Joan suma  
tres punts sense jugar

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Els de Can Sant Joan respiren després de veure com els seus dos rivals directes van perdre

Després de cinc jornades sense 
guanyar, l’UE Sant Joan-Atlètic va 
tornar a sumar els tres punts sense 
haver de jugar. El partit que estava 
previst al camp del cuer, la Gra-
manet Milán B, i que corresponia 
a la 23a jornada, es va suspendre 
a causa dels deutes que arrossega 

el club de Santa Coloma de Gra-
manet, que encara ha de pagar 
algunes despeses d’arbitratge. Va 
ser una jornada rodona per als de 
Can Sant Joan que van sumar tres 
punts –aran tenen 27– i van veure 
com els seus dos rivals directes, 
UD Cirera i UD Catalana, van 
perdre els seus respectius partits.

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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> El B es retroba 
amb el triomf
El segon equip del CD Montcada 

va aprofitar la seva visita el 8 de 

març al camp del cuer, el CE La 

Salle Bonanova, per retrobar-se 

amb la victòria després de tres 

derrotes seguides. Els verds van 

guanyar amb un 0 a 2 gràcies als 

gols de Xavi Gómez (42’) i Daniel 

Baena (90’). Tot i aquest triomf, 

l’equip de Juan Meca segueix 

ocupant la setena posició | RJ
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El sènior femení de l’EF Montca-
da va patir a la 21a jornada la seva 
segona derrota després de caure 
al camp del Martinenc (1-0). El 
partit, sense gols a la primera mei-
tat, es va decidir a la segona part 
quan les barcelonines van marcar 
un gol després d’un llançament de 
còrner al minut 65. “Ja estic una 
mica cansat d’encaixar aquests  
gols. Sempre ens marquen a pi-
lota aturada i no sé si això es pot 

entrenar”, comenta un decepcio-
nat Adriano Bujalance. Després 
d’aquesta derrota, l’EF Montcada, 
que va acabar el partit amb dues 
jugadores menys a causa de les 
expulsions de Nerea Rodríguez i 
Pili Pérez, manté la segona posi-
ció, però es queda a sis punts del 
líder. “Sincerament i amb aques-
ta distància, la lliga està ja molt 
complicada, però resten nou 
partits i hem de seguir lluitant”, 
diu Bujalance. 

Rafa Jiménez | Redacció

> Satisfacció per l’amistós contra el Betis

L’EF Montcada no es va aturar durant el parèntesi de la lliga degut a la 

celebració del Carnestoltes i va disputar un amistós l’1 de març al camp 

del Betis, que juga a Segona Divisió nacional. El partit, que es va fer amb la 

modalitat de futbol-7, va finalitzar amb derrota montcadenca per un clar 7 

a 2. “El resultat era previsible. El més important ha estat l’experiència i que 

les nostres jugadores s’ho van passar molt bé”, comenta el tècnic Adriano 

Bujalance, qui agraeix el tracte rebut pel Betis, tot i que ell no va poder 

viatjar a causa d’uns problemes a l’esquena | RJ
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El sènior masculí del CH La 
Salle manté la cinquena posició 
al grup D de la Primera Es-
tatal després d’acumular cinc 
jornades sense perdre amb tres 
victòries consecutives. L’últim 
triomf es va produir a la 21a jor-
nada a la pista d’un rival directe 
com és el Joventut Handbol Ma-
taró (27-29). A la primera mei-
tat, els lassal·lians van patir un 
desavantatge de quatre gols, tot 
i que van arribar al descans per 
davant (16-17). A la segona part, 
va continuar la igualtat i els dos 
equips van millorar en defensa. 
Unes bones aturades del porter 
Ricard Presas i dos contraatacs 
materialitzats per Álex Expósi-
to li van acabar donant els dos 
punts als montcadencs. “Tinc la 

sort de dirigir un equip molt 
lluitador. També tenim quali-
tat perquè només amb lluita no 
es poden guanyar tants punts, 
però mai donen un partit per 
perdut”, comenta un orgullós 

Jaume Puig. Els lassal·lians tenen 
ara un calendari propici ja que el 
seus propers partits seran contra 
l’H. Banyoles i el CE Vendrell  
Handbol, dos rivals de la zona 
baixa de la taula.

HANDBOL

Els lassal·lians acumulen cinc jornades sense perdre i han guanyat els tres últims partits

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí del CH La Salle segueix protagonitzant una gran temporada a la Primera Estatal

Després de cinc derrotes segui-
des –les dues últimes contra el 
Pallejà (3-2) i el Sant Cugat (6-
3)–, el Broncesval Montcada va 
tornar a sumar a la 24a jornada, 
tot i que només va ser un empat 
al pavelló Miquel Poblet contra 
l’Esparreguera amb un resultat, 
1-1, més propi del futbol que 
del futbol sala. En aquest últim 
partit, els montcadencs es van 
avançar en el marcador amb un 
gol de Petit a la primera meitat. 
A deu minuts del final, l’Espar-

reguera va empatar, deixant 
sense reacció els locals. “No es-
tem bé físicament i si el partit 
arriba molt igualat al final, ho 
notem”, explica el capità Martio 
Litrán, qui creu que el mal mo-
ment de l’equip es deu a “una 
barreja física i mental”. “L’ob-
jectiu d’aquí al final de lliga 
és millorar la imatge, treure 
la major quantitat de punts i 
esperar a que arribi la prope-
ra temporada”, diu Litrán. El 
Broncesval ocupa la novena po-
sició amb 33 punts.

Els montcadencs havien encadenat cinc derrotes seguides

FUTBOL SALA. SEGONA B

A manca de cinc jornades per al final de la lliga, el Broncesval vol recuperar les bones sensacions

El Broncesval trenca amb 
un empat la mala ratxa

Rafa Jiménez | Redacció

> Inscripcions per al Torneig Ciutat de Montcada

Encara es poden fer les inscripcions, que són gratuïtes, per al I Tor-

neig Ciutat de Montcada i Reixac que el CFS Montcada organitzarà el 

12 d’abril, durant el matí, a la pista coberta del centre. La participació 

està oberta a nens i nenes nascuts entre els anys 2004 i 2007 que 

visquin o estiguin escolaritzats al municipi | RJ

El sènior masculí del CH La Salle  
es manté fort a la cinquena posició

Després de quatre ensopegades 
consecutives, el sots-21 A de 
l’UB MIR es va retrobar amb la 
victòria a la 19a jornada a la pis-
ta del cuer, el CB La Garriga (47-
50). D’aquesta manera, els blaus 
van poder oblidar la derrota a 
casa contra el quart classificat, 
el CN Caldes (68-70). Després 
de 19 jornades, l’equip d’Ignasi 
de la Fuente, que la tempora-
da passada va guanyar la lliga 
i va pujar al nivell A-1, ocupa 
l’onzena posició amb un balanç 
de sis victòries i tretze derrotes. 
“No hem tingut sort amb les 
lesions i juguem sense pivots 
purs”, explica de la Fuente.

El sots-21 A de l’UB MIR torna a 
guanyar després de quatre derrotes

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip d’Ignasi de la Fuente va pujar la temporada passada i juga al nivell A-1

BÀSQUET

El sots-21 A està patint a la seva nova categoria a causa de les lesions de jugadors importants
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> Bona reacció de 
La Salle femení

Després de perdre en el seu debut 

a la segona fase de la Primera Ca-

talana, el femení del CH La Salle 

va aconseguir el 9 de març la seva 

primera victòria al pavelló Miquel 

Poblet contra el CH Alcarràs (23-

18). Amb aquests dos primers 

punts, l’equip de Joan Gosàlvez és 

tercer del grup B. D’altra banda, el 

segon equip masculí ha baixat a la 

sisena posició del grup B de Ter-

cera després de caure contra els 

dos primers: l’H. Bordils C (25-23) 

i l’H. Cerdanyola (26-30) | RJ

L’AFS Bosc d’en Vilaró ha per-
dut els seus dos últims partits al 
grup B de la Primera Territorial 
que organitza la Federació Ca-
talana de Futbol Sala. Els verds 
van perdre l’oportunitat de supe-
rar l’FS Unión Llagostense a la 
classificació després de caure a 
la seva pista (7-4). Una setmana 
més tard, els montcadencs van 
perdre a casa contra el tercer, 
el Montsant Sala 5 (3-7). L’AFS 
Bosc d’en Vilaró segueix vuitè 
amb 25 punts.

Segona Catalana. La competició ha 
estat aturada dues setmanes i es re-
prèn el cap de setmana del 15 i 16 

de març. El líder, l’AE Can Cuiàs, 
jugarà contra el CFS Premià de 
Dalt B mentre que l’EF Montcada, 
segona a la taula, anirà a la pista 
del PB Palau-Solità i Plegamans.

Ha perdut contra l’FS Unión Llagostense i el Montsant Sala 5

FUTBOL SALA. PRIMERA TERRITORIAL

Dues ensopegades  
de l’AFS Bosc d’en Vilaró

Rafa Jiménez | Redacció
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L’AFS Bosc d’en Vilaró segueix sent vuitè
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L’Ajuntament i l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure estan tre-
ballant en la confecció d’una ex-
posició permanent sobre la figura 
de Miquel Poblet que s’instal·larà 
a l’interior del pavelló que porta 
el seu nom. L’exciclista, qui va 
morir el 6 d’abril de 2013 als 85 
anys, va deixar tot el seu llegat 
esportiu a l’Ajuntament, qui ha 
fet una selecció de les peces més 
destacades i ha reparat les que 
estaven una mica deteriorades 
perquè estiguin a disposició de 
la ciutadania. Aquest espai, que 
s’intentarà que es pugui inaugu-
rar al mes de juny coincidint amb 
la Festa Major, exposarà, entre 
d’altres materials, el primer tro-
feu que va guanyar Poblet, una 
de les seves bicicicletes, fotogra-
fies, així com banderins, bandes, 
copes i maillots de proves com 
el Tour de França o la Milà-Sant 
Remo. “La seva darrera volun-
tat va ser deixar tot el seu llegat 
a la ciutat i crec que és de sentit 
comú dedicar-li aquest espai 

per donar-li les gràcies per tot 
el que va fer per Montcada i 
Reixac”, va explicar l’alcaldessa 
María Elena Pérez (PSC) durant 
l’acte que es va fer l’11 de març a 
la Casa Vila. 
L’alcaldessa va estar acompan-
yada pel president de la Federa-
ció Catalana de Ciclisme, Josep 
Butxaca, i Josep Sahún, membre 
del Comitè d’Honor del Memo-
rial Miquel Poblet. Tots dos van 
aprofitar la roda de premsa per 

repassar els actes que s’han orga-
nitzat per recordar la figura de 
Poblet, coincidint amb el primer 
aniversari de la seva mort. Entre 
d’altres, hi haurà una exposició, 
sota el títol ‘Records de Miquel 
Poblet’, que es podrà veure al 
Museu Olímpic i de l’Esport de 
Barcelona (Avinguda de l’Estadi, 
60) entre el 20 de març i 6 d’abril 
amb part del llegat esportiu del 
ciclista cedit per l’Ajuntament de 
forma provisional. 

HOMENATGE

Permetrà veure, de forma permanent, part del seu llegat i es podria inaugurar al juny

Rafa Jiménez | Redacció

Josep Sahún, María Elena Pérez i Josep Butxaca van parlar dels actes del Memorial Miquel Poblet

> Maillot especial a la Volta a Catalunya

La 94a edició de la Volta a Catalunya, que comença el 24 de març a Calella, 

recordarà la figura de Miquel Poblet. A cada etapa es disputarà un esprint 

bonificable que portarà el nom de l’exciclista i el primer corredor d’aquesta 

classificació lluirà un maillot de color blanc i rosa (en record a les seves 

gestes al Giro d’Itàlia) que incorpora una històrica fotografia de l’esportista 
montcadenc. Poblet encara té el rècord de victòries (33) a la ‘Volta’ | RJ
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El pavelló Miquel Poblet tindrà un  
espai que recordarà l’exciclista

> Rojas i Peralta guanyen els tancats d’escacs
El xilè Luis Rojas va aconseguir la victòria al Torneig Tancat de l’UE Montcada 
i que va finalitzar el 6 de març. D’altra banda, Fernando Peralta va guanyar 
clarament el II Tancat Internacional Blitz que també organitzava el club local. 
El primer equip de l’UE Montcada ha perdut a les dues últimes jornades de la 
Divisió d’Honor contra el Peona i Peó (4-6) i el Barberà (6-4) | RJ 

> Bon inici de segona volta del Multiópticas Isis A
Va començar la segona volta a la Lliga Nacional de corfbol amb una victòria 
contra el CK Vacarisses (22-15). El segon equip, de Segona, va superar el CK 
Badalona (20-13) després de perdre contra l’AEE Lladonosa A (10-12) | RJ
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Mercès Pacios i Anna Villar, a la dreta
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Anna Villar i Pau Egeda, ciclistes 
del Tomàs Bellès-Cannondale, ja 
han iniciat una nova temporada. 
Fent parella amb Mercè Pacios, 
Villar va ser segona de la cate-
goria Èlit Femení a l’Andalucía 
Bike Race, prova per etapes que 
es va disputar entre el 23 i 28 de 

febrer. Pau Egeda, que formava 
parella amb David Puig, va ser 
cinquè a la categoria Màster-30. 
El 9 de març, i a la primera cursa 
de la Copa Catalana Internacio-
nal disputada a Banyoles, Anna 
Villar va finalitzar a la cinquena 
posició de la seva categoria, men-
tre que Pau Egeda va ser segon.

Bons resultats a l’Andalucía Bike Race i a la Copa Catalana Int.

MOUNTAIN BIKE

Anna Villar i Pau Egeda 
inicien la seva temporada

Rafa Jiménez | Redacció Ciutadans ha emès un llistat 
amb les deficiències que, en la 
seva opinió, presenta l’estadi de 
futbol de la Ferreria. El llistat 
inclou la manca de desguàs a la 
tribuna principal, l’absència de 
ventilació al passadís dels ves-
tidors, el paviment lliscant d’ac-
cés al camp gran o l’absència de 

reductors de velocitat a la carre-
tera que envolta l’estadi, entre 
d’altres. El president de l’IME, 
Marc Rodríguez (PSC), ha pun-
tualitzat que “cap de les qüesti-
ons que s’indiquen responen a 
una manca de manteniment. 
Si de cas són propostes de mi-
llora, que és diferent” | PA

INSTAL·LACIONS

C’s parla de deficiències  
a l’estadi de la Ferreria
L’IME considera que les queixes són “propostes de millora”

Jon Santacana, esquiador basc 
que va viure durant una etapa a 
Montcada i Reixac, i el seu guia 
Miguel Galindo van guanyar el 
8 de març la medalla d’or a la 
prova de descens dels Jocs Para-
límpics de Sotxi (Rússia). Santa-
cana, que fa només sis mesos es 

va trencar el tendó d’Aquil·les i 
que té una discapacitat visual, 
va ser l’abanderat de la delega-
ció espanyola durant la cerimò-
nia d’inauguració. L’esquiador, 
de 33 anys, viu el seus quarts 
Jocs i suma un total de set me-
dalles paralímpiques a la seva 
exitosa carrera.  

L’esquiador basc va guanyar el descens amb el seu guia 

JOCS PARALÍMPICS

Medalla d’or de Jon 
Santacana a Sotxi’2014

Rafa Jiménez | Redacció

A manca de tres jornades per al final 

de la lliga, el TT La Unió encara man-

té opcions de pujar. A l’última jorna-

da, va derrotar l’Ateneu 1882 (5-1). 

D’altra banda, Dani Mateo va arribar 

als quarts de final de l’última fase de 

l’Open BCN després de superar a la 

ronda anterior el seu company Paco 

Aguado –tots dos, a la foto– | RJ

> El TT La Unió encara pot pujar de categoria
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El júnior B és segon i manté les  
bones sensacions de la fase prèvia
L’equip, entrenat per Fernando Flores, està format per jugadors júniors de primer any 

El júnior B de l’UB MIR ocupa 
la segona posició al grup 2 de la 
fase regular del nivell C-1 amb 
un balanç de cinc victòries i dues 
derrotes. Després de caure a la 
pista del líder, el CB Roda, amb 
un ajustat 43 a 40, els montca-
dencs es van retrobar amb el 
triomf a la 7a jornada disputada 
al pavelló Miquel Poblet contra 
el CE Vilatorta (71-45). 
L’equip que dirigeix Fernando 
Flores només ha perdut dos par-
tits en aquesta segona part de la 
competició i manté les bones 
sensacions que ja va demostrar 
a la fase prèvia quan va finalit-
zar a la segona posició del grup 
6 del nivell C amb un balanç de 
cinc victòries i una única derro-
ta. “Estic molt content amb el 
rendiment de l’equip, tenint 
en compte que està format 
per júniors de primer any 
que han d’enfrontar-se amb 
conjunts que tenen jugadors 
de més edat”, valora Fernando 
Flores.

Rafa Jiménez | Redacció

El conjunt de Pau Maresma només ha patit una derrota

BÀSQUET. UB MIR

El cadet masculí es manté 
com a líder del seu grup

Amb una única derrota en 15 
partits, el cadet masculí del CH 
La Salle es manté com a líder del 
grup D de la Segona Catalana. 
L’equip de Pau Maresma, empa-
tat al capdavant de la taula amb 
l’Epic Casino, va derrotar a l’úl-
tima jornada el tercer classificat, 
l’AMPA Manyayet (32-32). El 30 
de març, els lassal·lians jugaran 
a la pista de l’altre líder del grup. 
A la primera volta, els montca-
dencs van guanyar l’Epic per la 
mínima (34-33) | RJ 

HANDBOL. CH LA SALLE

L’equip aleví B del CFS Montca-
da, situat al grup 5è de Segona 
Divisió, està ficat de ple en la 
lluita per l’ascens. Els montca-
dencs ocupen la segona posició 
amb 42 punts, a només dos del 
líder, i únicament han perdut 

dos partits aquesta temporada. 
A les dues últimes jornades, 
l’aleví B va guanyar la Unió FS 
Mollet (2-5) i l’Sport Sala Santa 
Perpètua (5-3). El 29 de març, es 
jugarà l’ascens directe a la pista 
del primer, el CN Sabadell B | RJ

Només ha perdut dos partits i està a una victòria del líder

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

L’aleví B, amb opcions  
de pujar de categoria

L’aleví B està fent una gran temporada i podria acabar guanyant la lliga i pujant de categoria

> Inici del Mundial 
sots-16 de corfbol
La selecció catalana sots-16 de 

corfbol disputarà entre el 14 i 16 

de març el Mundial de la cate-

goria a Schijndel (Holanda) amb 

la presència de cinc jugadors de 

l’AEE Montserrat Miró. Es tracta 

de Pau Segura, Judith Fernández 

Pena, Judith Fernández Gran, 

Namar Alimbau i Pablo Marañón 

–foto–. Catalunya jugarà al grup 

A contra Holanda, la gran favori-

ta, Anglaterra i Txèquia | RJ

El júnior B no va tenir problemes per superar en el seu últim partit un rival directe com el CE Vilatorta

Gran temporada del cadet masculí
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L’equip infantil del CD Mont-
cada, que juga al grup 48è de 
Segona Divisió, ocupa la setena 
posició amb 29 punts. Els verds 
no van poder sumar al compli-
cat camp del segon classificat, 
l’UE Castellar, qui va acabar 
guanyant per 2 a 0. Una set-
mana abans, l’infantil sí havia 
aconseguit la victòria, superant 
el Cercle Sabadellès 1856 a 
l’estadi de la Ferreria (3-2). Els 
verds estan a quatre punts de 
la quarta posició que ocupa el 
Can Rull-Rómulo Tronchoni, 
rival que els va superar amb un 
5 a 2 a la 17a jornada. 

FUTBOL. SEGONA DIVISIÓ

L’infantil del CD Montcada torna 
sense puntuar del camp del segon

Rafa Jiménez | Redacció

Els verds, setens a la classificació del grup 48è, van perdre contra l’UE Castellar (2-0)
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L’infantil del CD Montcada acumula un balanç de nou victòries, dos empats i set derrotes

Després de superar el CT 
Cardedeu (4-1) i el CT Celrà 
(4-1), l’equip infantil masculí 
del CT Reixac es va classificar 
per a la final del Campionat de 
Catalunya-Trofeu Joan Antoni 
Samaranch que es disputa en 
format d’eliminatòries a l’estil 
de la Copa Davis. 

Aquest conjunt infantil debuta 
en aquesta competició i forma 
part de l’última categoria, la de 
coure. Els montcadencs, amb 
Edu Grosso com a  capità, ju-
garan el 15 de març la final a 
les seves instal·lacions contra 
el CT Mas Duran de Cervera 
a partir de les 10.30h | RJ

Jugarà com a local, el 16 de març, contra el CT Mas Duran

TENNIS

L’infantil masculí, a la final 
del Trofeu Samaranch

D’esquerra a dreta, G. Contijoch, F. Navarro, I. Morente, el capità Grosso, J. Mesas i J. Torruella

> Finalitza el Campionat Territorial d’Escacs

Els escaquistes més joves de l’UE Montcada van finalitzar el 8 de març la 

seva participació al Campionat Territorial d’Escacs. A la categoria sots-10, 
Adán Sierra va acabar a la segona posició. Els altres membres del club van 
aconseguir els següents resultats: Ranim Lari (4t), Àlex Cruz (6è), Gerard 
Mohino (7è), Miquel Lorenzo (8’e) i Pere Grau (17è), d’un total de 40 
escaquistes. A la sots-12, van participar Pau Herrero (26è), Joana Martín 
(27è), Jorge Santamarina (30è) i Helena Sanz (37è), d’entre 40 jugadors. 
A la sots-14, Arnau Jovè va ser quart | RJ
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L’aleví C de l’EF Montcada, 
que juga al grup 48è de la 
Tercera Divisió, ha encadenat 
dues derrotes consecutives que 
l’han fet baixar a la vuitena po-
sició amb 28 punts. Els mont-
cadencs han perdut els seus 
dos últims partits contra el 
Can Rull-Rómulo Tronchoni 
(3-7) i al camp del quart clas-
sificat, l’EF Barberà-Andalucía 
G (5-3). El tercer equip de 
l’escola acumula, de moment, 
un balanç de nou victòries, un 
empat i vuit derrotes.

FUTBOL. TERCERA DIVISIÓ

L’aleví C de l’EF Montcada és vuitè 
després de dues derrotes seguides

Rafa Jiménez | Redacció

Va perdre contra el Can Rull-Rómulo Tronchoni (3-7) i l’EF Barberà-Andalucía (5-3)
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Tot i els seus últims resultats negatius, el tercer aleví de l’EF suma més victòries que derrotes


