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NATACIÓ
Marina Castro, de 15 anys, nedará 

cinc proves al Campionat d’Espanya 

de categoria absoluta
PÀG. 31

El color blau va acaparar tot el 
protagonisme el 9 de novembre 
al pavelló Miquel Poblet amb 
la presentació dels equips de la 
Unió Bàsquet MIR, club fundat 
al maig de 2013 com a resultat 
de la fusió dels tres equips de 
bàsquet que existien al munici-
pi. En la seva segona tempora-
da, l’entitat que presideix Jordi 
Álvarez manté el seu volum amb 
uns 240 jugadors i jugadores re-
partits en 20 equips: 8 de cate-
gories amateurs –tres sèniors, un 
sots-25 i dos sots-21 masculins i 
dos sèniors femenins– i altres 12 
del planter –dos júniors, dos ca-
dets, un infantil, un pre-infantil, 
dos minis i un pre-mini masculí; 
un cadet i un pre-infantil femení i 
un pre-mini mixt. A tots ells s’ha 
d’afegir un grup de 28 jugadors i 
jugadores de l’escola, que ha tri-
plicat el seu volum i ha permès 
compensar la pèrdua d’alguns 
equips d’edats superiors.
“Els representats de tots els 
clubs que es vam fusionar es-
tem molt satisfets del resultat. 
Després del nostre primer any, 
ara l’objectiu és consolidar-nos. 
Volem anar poc a poc i que la 
gent que tingui més projecció 
es quedi, per ser més potents i 
jugar en bones categories”, ha 
comentat Álvarez, qui no amaga 
la seva preocupació pels canvis 
que ha d’afrontar l’entitat per 

complir la nova normativa que 
obliga a signar contractes labo-
rals amb tots els entrenadors. 
Per aquest segon curs, el club ha 
incorporat la fi gura del director 
esportiu. Es tracta de Gabriel Re-
dondo, qui acumula una llarga 
experiència al món del bàsquet. 
“Aquest club neix d’una fusió
i el més important és que tot-
hom senti que forma part 
d’una única entitat. És com-
plicat, però crec que ho estem 
aconseguint. A nivell esportiu, 
hi ha bons jugadors. Només  
han de canviar la mentalitat, 
que deixin de pensar que es-
tan jugant partits entre amics, 
i així podrem formar equips 
potents”, ha dit Redondo, qui 
ha preparat una projecte de tres 
anys amb l’objectiu que el primer 
equip sènior pugi dues categori-
es i arribi a la Segona Catalana.

Mascota. L’acte de presentació,  
que va incloure una actuació 
de zumba de l’escola Jym’s i va 
servir per presentar Mirgros, la 
mascota del club, va comptar 
amb la presència de l’alcadessa 
accidental, M. Carmen Porro, i 
el regidor d’Esports i president 
de l’IME, Marc Rodríguez, tots 
dos del PSC. Els edils van espe-
ronar familiars i membres de la 
junta a continuar amb la seva 
tasca de fomentar el bàsquet al 
municipi.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

BÀSQUET

L’UB MIR manté el seu volum i triplica la 
quantitat de jugadors entre els més petits
En la seva segona temporada després de la fusió, ha format un total de 20 equips i creix a l’escola amb 28 basquetbolistes
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PÀG. 28

HANDBOL
El sènior masculí del CH La Salle que 

entrena Jaume Puig continua fent 

història a la Primera Estatal

> El sènior femení A 
guanya dos partits

El sènior A femení de l’UB MIR, 
que havia perdut dos partits se-
guits, ha sumat dues victòries al 
grup 6è de la Tercera A del Cam-
pionat Territorial de Barcelona con-
tra el CE Laietà (63-51) i l’UE Sant 
Andreu Femení (25-54). Després 
de la disputa de 7 jornades, i amb 
un partit pendent a la pista de l’FC 
Martinenc B, l’equip que entrena 
Xavier Torreblanca ocupa la sete-
na posició amb un balanç de tres 
triomfs i tres derrotes | RJ

Mirgros, la nova mascota de l’UB MIR, va sortir a la pista per saludar un a un tots els jugadors del club que estaven repartits sobre la pista
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Abans de l’últim partit disputat a 
l’estadi de la Ferreria contra l’U. 
At. Horta, el CD Montcada va 
comunicar la baixa de quatre 
futbolistes que ja no van jugar 
aquest enfrontament que va fina-
litzar amb una nova derrota (0-1). 
Una setmana més tard, Cristóbal 
Casado va fer debutar dos nous 
jugadors que actuen al mig del 
camp: Pepe Castilla, ex de l’UE 

Sant Joan-Atlètic que estava ju-
gant al Sant Quirze, i Ezzobayr 
Marcouchi ‘Soba’ (Palau). Al 
camp de l’UE Vic, ara dirigit per 
l’extècnic verd Jordi Salvanyà, 
el CD Montcada es va avançar 
en el marcador al primer quart 
d’hora gràcies a un gol de Fran-
cisco Baena. Tot i fer una bona 
primera meitat, els verds no van 
poder mantenir el seu avantatge 
i van encaixar, amb un 3-1, la 

seva sisena derrota consecutiva 
que els manté a la penúltima po-
sició del grup 1r de 1a Catalana. 
“Portem dues setmanes en que 
s’observa una evolució positi-
va de l’equip, però no acabem 
d’arrodonir la bona feina que 
estem fent amb una victòria 
que trenqui aquesta dinàmica 
negativa”, ha lamentat Cristóbal 
Casado, qui treballa per fer no-
ves incorporacions. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada no guanya des del 21 de setembre i només ha marcat quatre gols després de jugar un total de nou partits a Primera Catalana

L’equip encadena sis derrotes consecutives i ha donat la baixa a quatre jugadors

El CD Montcada no surt del pou  
i fa moviments a la seva plantilla 
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L’EF Montcada, que havia po-
gut guanyar els seus primers 
quatre partits, ha encaixat les 
dues primeres derrotes de for-
ma consecutiva contra dos dels 
rivals més forts del grup 3r de 
Primera Catalana. Una setma-
na més tard de caure a l’estadi 
de l’AEC Manlleu (5-3), l’equip 
d’Antonio Moya va tornar a 

perdre a casa contra el CE 
Pontenc (2-5). “Hem perdut 
perquè no hem tingut encert 
davant la porteria. El partit 
s’ha jugat de tu a tu i ha estat 
una lliçó del nivell de futbol 
que es pot veure en aquesta 
categoria”, ha valorat Moya, 
qui no es mostra preocupat per 
haver perdut dos partits de ma-
nera consecutiva: “la derrota

a Manlleu va arribar més per 
l’àrbitre que pel joc. És obvi 
que no estic content amb 
aquests dos resultats, però no 
puc retreure res a les meves 
jugadores perquè ho han fet 
tot per guanyar”. 
Després de 8 jornades, l’EF 
Montcada és sisena amb 12 
punts i dos partits menys que 
alguns dels seus rivals.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El sènior femení de l’EF Montcada 
perd els seus dos primers partits
Va caure contra dos dels rivals més forts, l’AEC Manlleu (5-3) i el CE Pontenc (2-5)  

El sènior femení, que havia rebut 5 gols en quatre partits, ha encaixat 10 en els dos últims

Rafa Jiménez | Redacció

> El sènior B 
continua segon

El CD Montcada B es manté a la 
segona posició del grup 8è de 4a 
Catalana i suma cinc victòries con-
secutives. Després de descansar a 
la 7a jornada, els verds van tornar 
a la competició amb un nou triomf 
a l’estadi de la Ferreria contra l’UD 
Molletense B (3-0) –foto. L’equip 
de Miguel Ángel Romero té un 
desavantatge de 3 punts amb el 
líder, l’AF Veterans Catalunya | RJ
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FUTBOL

L’UE Sant Joan-Atlètic, que feia 
tres setmanes que no guanyava 
amb un balanç de dos empats i 
una derrota, es va retrobar el 9 
de novembre amb la victòria al 
camp del CP Sarrià (1-2) gràcies 
a dos gols aconseguits per Mi-
guelito (16’) i Ray, de penal, a la 
primera mitja hora de joc. “Hem 
fet la millor primera part del 
que portem de temporada, 

però ens ha faltat sentenciar i 
hem acabat patint bastant”, ha 
comentat el tècnic José Manuel 
Martín, ‘Pinti’, qui espera que el 
seu equip, novè amb 14 punts, 
sigui regular: “Encara no hem 
sumat dues victòries seguides 
i aconseguir-ho ens permetria 
enganxar-nos a la part alta de 
la taula i agafar distància amb 
la baixa” | RJ

Va sumar els tres punts al camp del CP Sarrià (1-2)

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La Unión torna a guanyar  
tres setmanes després

L’UE Sant Joan-Atlètic es manté a la part mitja de la taula amb aspiracions d’anar escalant llocs

El locals van acabar guanyant 4-3 i ocupen el cinquè lloc

L’UD Santa María remunta 
un 1-3 contra el Vilamajor

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Després d’empatar dos partits 
consecutius, l’últim al camp de 
l’AE Ametlla C (3-3), l’UD Santa 
María va tornar a guanyar con-
tra el CF Vilamajor B (4-3) a la 
8a jornada. Els de Terra Nostra 
van remuntar un 1 a 3 en contra i 
ara ocupen la cinquena posició del 
grup 9è de Quarta Catalana amb 
15 punts, els mateixos que el CF 
Ametlla del Vallès, que té un par-
tit menys, i el CE Bigues | RJ  
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L’UD Santa María no perd des de l’11 d’octubre 
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El sènior masculí del Club 
Handbol La Salle continua fent 
història a la Primera Estatal i es 
manté invicte després de la dis-
puta de 8 jornades amb un ba-
lanç de sis victòries i dues der-
rotes. Una setmana més tard 
d’empatar el seu segon partit a la 
pista del CE Vendrell Handbol 
(25-25), l’equip de Jaume Puig 
va aconseguir al pavelló Miquel 
Poblet el seu sisè triomf contra 
l’Handbol Sant Esteve Sesro-
vires (27-23). Albert Maresma, 
amb 7 gols, va ser el màxim 
golejador dels lassal·lians, que 
ocupen la tercera posició del 
grup D amb 12 punts, els ma-
teixos que el segon, l’H. Sant 
Cugat. “Ningú podia imagi-
nar aquest inici. El club mai 
havia tingut una ratxa tan 
bona en una categoria tan 
forta i hem d’estar contents 

i gaudir d’aquest moment”, 
ha dit Puig qui, tot i felicitar-
se per l’absència de lesions, no 
vol que es generi eufòria a l’en-
torn de la seva plantilla. “En-
cara no hem jugat contra els 
dos primers equips del grup. 

Al final de la primera volta, 
tindrem una idea més clara 
del nostre nivell”, ha valorat 
el tècnic. Els dos propers ri-
vals dels montcadencs seran 
l’H. Palautordera i el Joventut 
Handbol Mataró.

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El CH La Salle encara no ha perdut  
i segueix a la part capdavantera 
Ocupa la tercera posició del seu grup amb un balanç de sis victòries i dues derrotes

El sènior masculí ha guanyat els quatre partits com a local i només s’ha deixat dos punts a domicili

P
E

D
R

O
 D

E
L

A
M

O

El sènior femení del CH La Salle 
suma tres victòries després de la 
disputa de tres jornades al grup 
C de Primera Catalana. L’equip 
de Pau Lleixà ha guanyat tots els 
seus partits, els dos últims contra 
l’Handbol Sant Cugat (34-22) i 
el Joventut Handbol La Llagos-
ta (7-29). “Hem tingut un molt 

bon inici. Comencem a veure 
els resultats del treball que 
estem fent i hem agafat una 
bona dinàmica als partits i als 
entrenaments”, diu Lleixà, qui 
es planteja com a primer objectiu 
de la temporada acabar entre els 
tres primers per jugar la segona 
fase i lluitar per l’ascens | RJ

L’equip de Pau Lleixà ha guanyat els tres partits disputats

HANDBOL. PRIMERA CATALANA

El femení és un dels líders 
amb un ple de victòries

El sènior femení va debutar a casa amb una victòria contra l’Handbol Sant Cugat (34-22)
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Rafa Jiménez | Redacció

Una setmana després de perdre 
al pavelló Miquel Poblet contra el 
Bellsport Hospitalet (4-7), el Bron-
cesval va salvar un punt in extremis 
contra el CS 5 Martorell (4-4). A 
manca d’un minut i 25 segons per 
al final, l’equip de Javi Ruiz perdia 
per 2-4 i va ser capaç de reaccio-
nar amb dos gols de Mario i Ri-
quelme –aquest últim va arribar a 
manca de 15 segons per al final. 

“Hem tingut dues cares. A la 
primera, hem estat massa dubi-
tatius, però després del descans 
hem demostrat tenir les coses 
més clares. Hem buscat l’empat 
fins a l’últim moment”, ha dit 
Javi Ruiz, qui es mostra optimista 
amb el futur del seu equip, que és 
cinquè per la cua amb 10 punts: 
“Hem de seguir treballant. Hi 
ha un grup amb potencial i aca-
barem fent un bon equip”. 

A manca d’1’ 25”, perdia 2-4 contra el CS 5 Martorell

Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval salva 
un punt ‘in extremis’

FUTBOL SALA. SEGONA B

Xexi, en una acció del partit contra el Marfil Santa Coloma B corresponent a la 4a jornada
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L’EF Montcada i l’AE Can Cui-
às, que la temporada passada van 
protagonitzar una bonica lluita 
per guanyar la lliga a la Segona 
Catalana, es tornaran a veure les 
cares el 16 de novembre després 
de l’ascens. Ambdós equips no ar-
riben a aquest partit, que es jugarà 
a les 12.15h a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre, en el seu 

millor moment. El conjunt ver-
mell que entrena José Luis Car-
rasco va perdre a l’última jornada 
el seu segon partit de la tempora-
da a la pista de l’Acció Sant Martí 
(5-3) i baixa fins a la sisena posició 
del grup 2n de Primera Catalana 
amb 9 punts. La matexia puntua-
ció té l’AE Can Cuiàs, que també 
va perdre el seu últim partit contra 
el CFS Cerdanyola 2006 (2-6).   

Es juga el 16 de novembre a la pista coberta del centre (12.15h)

Rafa Jiménez | Redacció

S’apropa el derbi entre 
l’AE Can Cuiàs i l’Escola

El sènior B de l’FS Montcada no 
va poder sumar cap punt en l’úl-
tim partit que va disputar a casa 
contra el líder del grup 2n de Pri-
mera Catalana. L’FS Isur Hnos. 
Sánchez, que encara no ha per-
dut, va marxar amb els tres 
punts després de guanyar per 
un 2-4 que el consolida al primer 
lloc. L’equip de José Renau ‘Re-
nato’ és novè amb un balanç de 
2 victòries i 3 derrotes | RJ

El sènior B de 
l’FS Montcada 
no pot sumar 
contra el líder

FUTBOL SALA. PRIMERA CATALANA

F. SALA. 1A CATALANA

L’AFS Bosc d’en Vilaró, que no-
més havia sumat un punt en tres 
jornades, ha aconseguit les se-
ves dues primeres victòries. Els 
montcadencs són setens al grup 
B de la Primera Territorial que 
organitza la Federació Catala-
na de Futbol Sala amb 7 punts 
després de superar l’UE Quatre 
Barres (6-10) i el Padre Damián 
Sagrados Corazones B (5-4) | RJ  

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró guanya 
els primers  
dos partits

F. SALA. 1A TERRITORIAL

L’AFS Bosc d’en Vilaró, que va perdre contra l’FS Alella B (1-5) a la 5a jornada, ja sap el que és vèncer
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Toni Navarrete i Joan Muñoz, de 
la TriJAM, la secció de triatló de la 
Joventut Atlètica Montcada, van 
viatjar 6.000 quilòmetres per par-
ticipar el 7 de novembre a la Dubai 
Internacional Triathlon, una pro-
va de mitja distància (1.900 metres 
nedant, 90 quilòmetres en bicicle-
ta i 21 corrent) que es va disputar 
al desert, a l’espectacular palmera 
artificial de Dubai (Emirats Àrabs 
Units). Amb un temps de 4 hores 
i 56 minuts, Navarrete va acabar 
a la 48ena posició dels 710 partici-
pants, mentre que Muñoz va ser el 
244è amb 5h 39’. 
D’altra banda, Miquel Guerrero va 
acabar tercer en el seu grup d’edat 
–15è a la general– a la 1a edició de 
la Cursa dels Bandolers que es va 
disputar a Olost el 2 de novembre. 
Guerrero va fer 10,6 quilòmetres 
en 47 minuts i 23 segons.

Ultratrail Collserola. L’UltraJAM i 
la TriJAM estaran representades 
en aquesta exigent cursa –amb tres 
circuits de 23, 45 i 80 quilòmetres– 
que es disputarà el 22 de novem-
bre. A nivell individual, també hi 
participarà Pablo Barbosa, qui al 
mes d’abril va fer la Marathon des 
Sables. 

Participació de la TriJAM a 
l’exòtica triatló de Dubai

TRIATLÓ

Toni Navarrete i Joan Muñoz van acabar entre els 250 primers

Toni Navarrete i Joan Muñoz, a Dubai

El Multiópticas Isis A va comen-
çar el 9 de novembre la seva 
participació a la Lliga Nacional 
amb una contundent victòria a 
la pista del Vacarisses (5-23). Da-
vid Rúa continua al capdavant 
d’un equip que es planteja l’ob-
jectiu de tornar a estar entre els 
quatre millors després de que-
dar-se fora del play-off pel títol la 
temporada passada. El sènior A 
manté el gruix de jugadors i ha 
cobert algunes baixes amb gent 
del planter. El debut a casa serà 
el 23 de novembre contra el Lla-
donosa, últim campió de lliga a 
Segona Divisió.
D’altra banda, el sènior B, que 
dirigeix Juanma Fernández i que 
tampoc va poder entrar al play-
off per al títol, iniciarà la compe-
tició a Segona el 16 de novembre 
contra el Badalona. 

Europeu. L’inici de les competi-
cions s’han endarrerit a causa 
de la participació de la selecció 
catalana al Campionat d’Europa 
sènior que es va disputar entre 

el 25 d’octubre i el 2 de novem-
bre a Maia (Portugal). Holanda 
es va proclamar campiona i Ca-
talunya va finalitzar a la novena 
posició. 

CORFBOL

El Multiópticas Isis A comença la 
lliga amb una victòria a domicili 
L’equip de David Rúa lluitarà per acabar entre els quatre primers a la Lliga Nacional

Rafa Jiménez | Redacció
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Rafa Jiménez | Redacció

Aida Rodríguez, millor jugadora júnior de la temporada passada, en un amistós amb el primer equip
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> Javi López rep el Perico d’Or 2014
Javi López va rebre el 12 de novembre a mans de Francisco Martínez, 
president de la Penya Blanc-i-Blava, el IV Trofeu Perico d’Or com a millor 
jugador del RCD Espanyol de la temporada 2013-2104. El lateral dret de 
28 anys va acudir a l’acte d’entrega que es va fer a la seu de la penya i que 
va reunir una seixantena d’aficionats ‘periquitos’ que va voler estar a prop 
del seu segon capità. López va estar acompanyat per Alberto Ariza, presi-
dent de la Federació de Penyes, Jaume Martínez, coordinador de penyes 
del RCDE i Marc Rodríguez, regidor d’Esports (PSC) –foto– | RJ
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Després d’assolir al mes d’agost 
el cim de l’Ararat (5.137 metres), 
Isidoro Aparicio, del Centre Es-
peològic Alpí Vallesa (CEAV), 
afronta un nou repte per a prin-
cipis del 2015. Juntament amb 
Jordi Alejandro (UME), inten-
tarà pujar a la muntanya argen-
tina de l’Aconcagua (6.962 m.). 
L’expedició, que sortirà el 31 de 
desembre cap a Amèrica, es pre-
sentarà el 28 de novembre amb 
un acte públic que es farà a la 
Casa de la Vila (19h)| RJ

Isidoro Aparicio 
intentarà pujar 
al cim de 
l’Aconcagua

MUNTANYISME

> Bon paper de Can Piqué a El Escorial
El Club Català de Tir amb Arc Can Piqué va estar representat al III 
Campionat d’Espanya IFAA Bowhunter & I Torneig Ibèric que es va 
disputar els dies 25 i 26 d’octubre a El Escorial (Madrid) sota la tute-
la de la International Field Archery Association. Els arquers del club 
montcadenc van obtenir bons resultats, destacant les primeres posi-
cions de Manuel Fuentes (arc llarg adult masculí); Luis Santiago (arc 
de caça recorvat adult masculí); Alicia Vargas (arc llarg adult femení) i 
Joaquin Fernández (freestyle unlitimed adult masculí) | RJ
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Després de començar la seva 
participació al grup únic de Lli-
ga Catalana amb dues derrotes, 
l’infantil A femení del CH La Sa-
lle ha sumat dues victòries contra 
l’H. Esportiu Castelldefels (22-
21) i el Joventut H. La Llagosta 
(19-30). Les montcadenques, en-
trenades pel jugador del sènior 
masculí Àlex Expósito, debuten 
aquesta temporada a Lliga Cata-

lana després de superar una fase 
classificatòria contra l’H. Gavà 
i estan fent història perquè mai 
el CH La Salle havia tingut un 
infantil femení a la màxima ca-
tegoria. “La meitat de la planti-
lla són infantils de primer any 
i el nostre objectiu és millorar 
dia a dia i consolidar-nos a la 
part mitja-alta de la taula”, ha 
dit Expósito | RJ

El club mai havia tingut a aquest equip a la màxima categoria

HANDBOL. CH LA SALLE

Primers triomfs de l’infantil 
A femení a Lliga Catalana

El benjamí A de l’FS Montcada 
lidera el grup 7è després d’ha-
ver sumat tots els punts en joc. 
L’equip de José Cervero ha acon-
seguit quatre triomfs, els últims 
contra l’EFS Prosperitat A (1-5) 
i l’AE Babar (4-3) –a la segona 
jornada, va obtenir els tres punts 
sense jugar perquè el CFS Cer-
danyola s’ha retirat. El benjamí 

A, vigent campió de Catalunya i 
que va jugar l’última fase prèvia 
del campionat d’Espanya, ha per-
dut quatre jugadors que ara són 
alevins i que han estat substituïts 
per cinc que eren pre-benjamins. 
“L’objectiu és que els més petits 
s’adaptin a la categoria i, si po-
dem, ser campions de grup”, 
ha dit José Cervero | RJ 

L’equip de José Cervero ha guanyat tots els partits disputats

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El benjamí A lidera en 
solitari el seu grup

Tot i haver jugat un partit menys 
que els seus rivals directes, 
l’equip mini B de la Unió Bàs-
quet MIR lidera amb comoditat 
el grup 2n del Campionat Terri-
torial de nivell D amb un ple de 
quatre triomfs. Excepte la victò-
ria ajustada que va aconseguir 
a la quarta jornada a la pista del 
CB Viladecans-Sant Gabriel C 
(64-76), l’equip que dirigeix Fer-
nando Flores ha guanyat la resta 
de partits amb un avantatge de 
50 punts –en aquestes categories, 
la federació de bàsquet determi-
na que la màxima distància que 
es comptabilitza és de 50 punts. 
A l’última jornada, el mini B, que 
encara ha de jugar un partit ajor-
nat contra l’UE Sant Andreu, va 
superar el BM Viladecans B a la 
pista coberta del centre per un 
contundent 57-7.

BÀSQUET

El mini B de l’UB MIR ha guanyat els 
quatre partits que ha jugat al nivell D

Rafa Jiménez | Montcada 

Lidera el seu grup i tres dels seus triomfs s’han produït amb un avantatge de 50 punts

El 8 de novembre, el mini B de l’UB MIR va superar amb contundència el BM Viladecans B (57-7) 
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L’infantil A va debutar el 12 d’octubre amb una derrota a casa contra l’H. St. Joan Despí (14-20)
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El benjamí A va començar la lliga l’11 d’octubre amb una clara victòria contra l’FS Ripollet (5-0)
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L’AEE Montserrat Miró només 
ha pogut format un equip juve-
nil femení de futbol sala després 
de perdre els tres masculins (in-
fantil, cadet i juvenil) que tenia. 
“Els jugadors van marxar a 
altres clubs locals que els van 
captar amb un comportament 
poc ètic”, s’ha queixat la coordi-
nadora, Cristina Martínez | RJ 

L’AEE 
Montserrat 
Miró només 
manté un equip

FUTBOL SALA
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>> Mira la fotogaleria dels equips de l’UB MIR a 

Al benjamí B de l’EF Montca-
da no li acompanya la fortuna 
al grup 16è de Segona Divisió i 
encara no ha pogut aconseguir 
cap victòria. L’equip vermell 
ocupa l’última posició després 
de sis jornades i ha encaixat 
quatre derrotes consecutives, 
les últimes contra la Unifi-
cación CF Santa Perpètua (1-2) 
i l’UE Montmeló A (8-5). 
De moment, el benjamí B no-
més ha sumat un punt que va 
obtenir a la segona jornada a 
casa contra el CF Martorelles 
B (4-4) | RJ

FUTBOL

El benjamí B de l’EF Montcada és 
cuer i només ha pogut sumar un punt
Els vermells no estan tenint sort i han encaixat quatre derrotes consecutives

El benjamí B va perdre el 19 d’octubre a l’estadi de Can Sant Joan contra l’EF Sentmenat A (2-6)
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Les activitats extraescolars que 
ofereix l’AMPA del col·legi El 
Viver mitjançant l’empresa 
Aprèn Jugant han obtingut 208 
inscripcions, augmentant la xi-
fra del curs passat que va ser de 
135. Les novetats són els grups 

de teatre (12), play-english (25, de 
P3 a P5) i anglès (29, de Primer 
a Sisè) i continuen psicoball (24), 
ball (40), karate (31), multiesport 
(11) i futbol sala (36). El bàsquet, 
que es va perdre fa dos anys, no 
s’ha pogut recuperar | RJ

S’han fet un total de 208 quan el curs passat van ser 135

ESPORT ESCOLAR

Creixen les inscripcions a 
les extraescolars d’El Viver 

Després d’iniciar la seva par-
ticipació al grup 43è de Sego-
na Divisó amb dues derrotes, 
l’infantil A del CD Montcada 
ha millorat el seu rendiment i 
acumula quatre jornades sense 
perdre. Els verds van acon-
seguir el seu primer triomf el 
19 d’octubre al camp del FC 
Cerdanyola del Vallès F (0-14) i 
des d’aquell dia han encadenat 
dues victòries més i un empat 
que es va produir a l’últim par-
tit disputat a l’estadi de la Fer-
reria contra el CF La Torreta 
(3-3). L’infantil A ocupa la sise-
na posició amb 10 punts | RJ

FUTBOL

L’infantil A del CD Montcada millora el 
seu inici amb tres victòries i un empat
L’equip va començar amb dues derrotes, però els últims resultats l’han situat sisè

L’últim partit de l’infantil A contra el tercer del seu grup, el CF La Torreta, va acabar amb un empat a 3
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Marina Castro participarà al 
Campionat d’Espanya absolut 
que es disputarà a Sabadell en-
tre el 12 i el 14 de desembre. La 
montcadenca, de 15 anys i que 
pertany al CN Sabadell, nedarà 
en cinc proves. El 12 d’octubre, 
Marina va ser la tercera millor 
nedadora al circuit de 7 quilò-
metres de la Radikal MarBrava, 
una exigent travessa amb sorti-
da des de Calella de Palafrugell 
i arribada a Llanfranc. La mont-
cadenca, que va finalitzar a la 
25a posició de la classificació ge-
neral, va fer un temps d’1 hora, 
29 minuts i 57 segons | RJ

Participarà a mitjans de desembre a la categoria absoluta

NATACIÓ

Marina Castro nedarà  
al Campionat d’Espanya

Marina Castro, durant la prova feta a Calella
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Alumnes que fan activitats de futbol sala i ball al col·legi El Viver del barri de Can Sant Joan

> El CTP Reixac comença els Comarcals
El CTP Reixac va iniciar el 8 i 9 de novembre el Campionat Comarcal. El 
cadet masculí, capitanejat per Carlos Torres i format per Guillermo Contijoch, 
Josep Ramos, Fran Navarro i Joel Mesas –a la foto–, va superar el CN Sant 
Cugat B (4-1). L’absolut femení (Paula Fernández, Verónica Monje, Judit 
González i Marta Mérida) i el cadet femení (Judit González, Paula Fernández 
i Laura Méndez) van guanyar el CT Alella (4-0) i el CDT Belulla (3-1) | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció
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