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ATLETISME
Yeli Sagna (JAM) es proclama 

subcampió de Catalunya de pista 

coberta en els 800 metres

Que l’esport no té edat és una 
veritat que es demostra amb la 
gran quantitat de gent de Mont-
cada i Reixac que no deixa que 
la seva data de naixement minvi
les seves ganes d’estar en forma. 
Al municipi conviuen quatre 
equips de futbol de veterans: la 
Penya Águilas, la Penya Decano, 
la Penya Unión i els Veterans de 
Montcada. Aquest últim conjunt 
és l’antiga Penya Reixac, que es 
va fundar fa més de tres dècades 
i que forma part de l’EF Montca-
da. “Som un grup d’amics que 
ens reunim perquè ens agrada 
jugar al futbol i matenim un 
esperit competitiu”, comenta 
Juan Luis Ocaña, delegat i, als 
seus 60 anys, un dels jugadors 
més veterans de l’equip que, 
amb una mitjana de 40, disputa 
la lliga que organitza l’Associació 
Esportiva de Catalunya (AEC). 
A Can Sant Joan, trobem la Pe-
nya Águilas i la Penya La Unión. 
Tot i el seu nom, aquest equip, 
que es va fundar al 1979 i que 
presideix Ricardo Couceiro, no 
està vinculat a l’UE Sant Joan-
Atlètic i el forma gent del barri 
amb una mitjana de 37 anys. La 
Penya Águilas va néixer al 1976 

i Francisco Franco és el seu pre-
sident des del 1983. Fa cinc anys 
que es va retirar, però als 71, en-
cara juga alguns minuts quan fa 
falta. 
El quart equip de futbol de ve-
terans en competició, tot i que 
no a la lliga AEC, és la Penya 
Decano. Es va fundar al 1945 i 
Antonio Gaztelu és el seu mo-
tor des de fa una dècada. “Te-
nim jugadors que podrien 
estar en actiu, però s’estimen 
més aquestes lligues perquè 
són menys exigents”, explica. 

No només futbol. El CH La Salle 
té dos màsters que juguen lli-
gues de la Federació Catalana 
d’Handbol. “Els equips de ve-
terans tenen connotacions po-
sitives; al nostre club juguen 
alhora en diferents categories 
diferents generacions de la 
mateixa familia”, explica el 
president lassal·lià, Enric Expó-
sito. 
En bàsquet, el sènior C de l’UB 
MIR no disputa una lliga de 
veterans, però té a la seva plan-
tilla un dels jugadors federats 
de més edat de tota Catalunya, 
Llorenç Pérez, base de 60 anys 
qui encara es manté en actiu. 

Rafa Jiménez | Redacció

VETERANS

L’esport de competició no té edat
El municipi compta amb un total de quatre equips de futbol i altres dos d’handbol formats per jugadors i jugadores veterans

La Penya Águilas juga el seus partits a l’estadi de Can Sant Joan. Disputa la lliga de Divisió d’Honor, la màxima de les competicions de l’AEC

La Penya Decano, de blanc i blau, en un partit de lliga disputat a l’estadi de la FerreriaLa Penya Unión també juga a Can Sant Joan

Màster femení del CH La Salle
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Llorenç Pérez, base de 60 anys de l’UB MIRL’antiga Penya Reixac llueix els colors vermells de l’EF Montcada des de la creació del clubMàster masculí del CH La Salle
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

El CD Montcada segueix sent el cuer del grup 1r de 1a Cata-

lana després de perdre contra el CF Tecnofutbol (1-0) i l’UD 

Molletense (2-4). El sènior B verd consolida la segona posició 

al grup 8è de Quarta Catalana amb dues victòries contra la P. 

Blanc-i-Blava la Roca (4-1) i la P. Blaugrana Sant Cugat A (0-4). 

L’EF Montcada, que només va poder convocar 10 jugadores, 

va perdre al camp de l’UE La Pera per un contundent 7-1.

Abans de l’últim partit a l’estadi de Can Sant Joan entre l’UE 

Sant Joan-Atlètic i l’EF Mataró (1-2) es va guardar un minut de 

silenci en record de Manuel Ruiz Martín, soci fundador i primer 

president del club, que va morir el 25 de febrer. Familiars i 

amics li faran un homenatge el 13 de març al Kursaal (20h).

L’UD Santa María és quarta al grup 9è de 4a Catalana després 

de caure al camp del tercer, el CE Bigues (2-0).

El Broncesval continua sense 
poder guanyar a domicili –no ho 
fa des de la primera jornada– i el 
7 de març va encaixar una nova 
derrota a la pista de l’AE Bellsport 
(4-2). L’equip de Javi Ruiz, que 
va marxar al descans perdent 
per 2 a 0, va empatar gràcies a 
dues accions de Xexi i Mario, 
però va acabar perdent amb un 
guió semblant a la resta dels seus 
partits com a visitant. La fl uixa 
estadística del Broncesval fora 
de casa contrasta amb les seves 
bones xifres com a local. L’equip 
de Javi Ruiz ha guanyat els seus 
últims sis partits al pavelló Mi-
quel Poblet, el darrer contra l’FS 
Salou (4-3). 
Amb aquest balanç, i a manca de 
7 jornades per al fi nal, els mont-
cadencs són tretzens amb un im-

portant coixí de 14 punts amb la 
primera de les dues posicions de 
descens. El tercer lloc per la cua 
que es podria veure afectat pels 
descensos compensats està, però, 
a només 4 punts de diferència. 

Copa Catalana. Al tancament 
d’aquesta edició, el Broncesval 
havia de debutar el 12 de març, 
en una eliminatòria a partit únic, 
a la pista del CN Caldes, de la 
Divisió d’Honor catalana. 

FUTBOL SALA. SEGONA B

Inexpugnable a casa amb sis victòries seguides, només ha guanyat un partit a domicili

Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval Montcada mostra dues 
cares com a local i com a visitant 

El seus dos sèniors A són primers a la 1a Estatal i la 1a Catalana respectivament

El CH La Salle presumeix de dos líders

Pocs clubs poden presumir com 

el CH La Salle de tenir els seus dos 

primers equips liderant les seves 

respectives lligues. El sènior A

masculí segueix fent història i 

encapçala la classifi cació del 

grup D de la Primera Estatal amb 

38 punts, empatat amb el Sant 

Martí Adrianenc i el BM Grano-

llers B. D’altra banda, el sènior 

femení –foto– lidera en solitari 

el grup C de la Primera Catala-

na després de guanyar a l’última 

jornada el seu rival directe, l’H. 

Gavà B, per 22 a 20 | RJ
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Juanito, en una acció del partit corresponent a la 16a jornada contra l’Olympic la Floresta 
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Regina Lorenzo (EF Montcada)

EL SELFIE

Als seus 27 anys, Regina Lorenzo és una de les jugadores més impor-

tants de l’EF Montcada. Veïna de Can Cuiàs, va començar a jugar a 

futbol sala a l’escola Sant Jordi de la Trinitat Nova (Barcelona) fi ns que va 

deixar l’esport quan ja no podia formar part d’equips mixtes. Fa 8 anys, 

Antonio Moya, entrenador de l’EF Montcada, li va proposar jugar amb el 

sènior femení vermell i des d’aquell moment s’ha convertit en una peça 

clau del seu mig del camp. Junts van viure l’ascens a 1a Catalana i la 

consolidació de l’equip com un dels referents de la categoria | RJ
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Més informació a 

Gerard Vendrell és un dels referents a l’UE Sant Joan-Atlètic

“Acabar entre els cinc 
primers seria tot un èxit”

Gerard Vendrell, veí de Terra Nos-
tra, va ser jugador de l’UD Santa 
María durant set anys. Va arribar a 
ser el seu capità, però els problemes 
que va patir el club blanc la tempo-
rada passada el van empènyer a 
acceptar la proposta per marxar al 
Turó de la Peira a meitat de curs i 
debutar així a la Segona Catalana. 
Aquest estiu, va rebre una trucada 
de José Manuel Martín ‘Pinti’ per 
fi txar per l’UE Sant Joan-Atlètic. 
Ara, als seus 26 anys, s’ha conso-
lidat com a lateral dret de l’equip 
que juga a l’estadi de Can Sant 
Joan, escenari que coneix des de 
petit ja que la seva germana Ge-
orgina va ser jugadora del sènior 
femení de l’EF Montcada.

La derrota contra el líder, l’EF 
Mataró, complica les opcions de 
lluitar per l’ascens?
Sí, va ser una llàstima. Ells van 
tenir la sort dels campions perquè 
només van xutar tres vegades a 
porteria. No hem de perdre l’es-
perança, però està molt complicat. 
Hauríem de guanyar tots els partits 
i esperar les errades dels nostres ri-
vals per arribar a la segona posició 
i disputar la promoció d’ascens.
L’equip ha canviat les seves am-
bicions. De lluitar per la perma-
nència a somniar amb l’ascens. 

Ens resten 8 punts per assegurar-
nos la salvació. Aquest era el pri-
mer objectiu, però no podem ne-
gar que ens fa il·lusió veuren’s a la 
part alta de la taula. Acabar entre 
els cinc primers seria tot un èxit 
per a la Unión, que està més acos-
tumada a lluitar per no baixar.
L’equip és jove. Podem pensar 
en un projecte a llarg termi-
ni que acabi amb la Unión a  
Primera Catalana?
Sí, però s’hauria de mantenir el 
grup. La plantilla té qualitat i la 
categoria està molt igualada. Si 
tots continuem, podrem fer alguna 
cosa gran el proper any | RJ
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FIL DIRECTE AMB... GERARD VENDRELL (SANT JOAN)

Gerard Vendrell, lateral dret de la Unión
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ATLETISME
Carlos Cera (JAS)
representarà Catalunya 
al Campionat 
d’Espanya de Cros 

El CK Montcada A disputarà 
la fi nal a quatre de la Copa 

Carlos Cera, de la Joventut Atlètica Sabadell, participarà amb la 

selecció catalana sènior al Campionat d’Espanya de Cros que es 

disputarà el 15 de març a Alcobendas (Madrid). L’atleta montca-

denc ha estat convocat gràcies a que va ser el tercer millor català 

–32è de la classifi cació general i 21è millor espanyol– al Campionat 

d’Espanya per clubs que es va disputar l’1 de març a Cáceres. 

“La competició va anar genial perquè vaig fer una de les millors 

curses dels últims anys”, ha valorat el montcadenc, qui tornarà a 

competir amb la selecció catalana una dècada després d’haver-ho 

fet en categoria promesa | RJ 

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

Les persones que s’apuntin a Montcada 

Aqua durant el març no hauran de pagar 

matrícula i tindran mig mes d’abril gratis. Per 

a més informació, es pot contactar al telèfon 

935 650 996 o a montcadaqua@geafe.com. 

El primer equip de l’UE Montcada és últim 

amb 1,5 punts al grup 1r de la Lliga Catala-

na de Divisió d’Honor d’Escacs. 

El sènior A del TT La Unió és setè al grup 1r 

de la 2a Provincial de Tennis Taula amb un 

balanç de 6 victòries i 12 derrotes.  

Més informació a 

El sènior B de l’UB MIR B 
suma la mateixa quantitat 
de victòries i derrotes

Èxit del Roller Can Cuiàs a la Mitja de Cambrils

.....Minut i resultat....................................

L’equip de patinatge de velocitat del Roller Can Cuiàs va aconseguir 

tres podis a la Mitja Marató de Cambrils (10 quilòmetres) que es va 

disputar l’1 de març. ‘Bitxo’ Gómez, actual subcampiona d’Espanya 

de marató i recent incorporació del club montcadenc, va guanyar 

a la categoria general femenina i va estar acompanyada al podi per 

Jessica Navas i Eva Maria Mora –foto. Els altres participants del Ro-

ller Can Cuiàs a Cambrils van ser Jesús Roldán, David León, Sheila 

Juan, Tatiana Menal i Rubén Roma | RJ
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El sènior B de l’UB MIR, que va perdre el seu 

últim partit contra el Racing Sarrià A (66-84), 

ocupa la vuitena posició al grup 3r del Cam-

pionat Territorial de Barcelona amb la ma-

teixa quantitat de victòries que derrotes (10). 

“L’objectiu era intentar pujar a Tercera, però 

hem patit moltes baixes. Hem disputat par-

tits amb només sis jugadors i així és molt 

complicat competir en condicions”, 

ha explicat el tècnic, Eduard Poch | RJ 

El CK Montcada A jugarà per prime-

ra vegada la fi nal a quatre de la Copa 

Catalana que se celebrarà el 18 i 19 

d’abril en una seu encara per deter-

minar. L’equip de David Rúa va su-

perar el Vacarisses (26-12) als quarts 

de fi nal i s’enfrontarà a les semifi nals 

amb el Vallparadís. A la lliga, el CK 

Montcada A és quart amb un balanç 

de 4 victòries i 3 derrotes  | RJ 

KORFBAL
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Obertes les inscripcions 
per a la 3a Montescatano 
La Montescatano, la cursa de muntanya que 

es farà el 26 d’abril a la Serralada de Marina i 

que organitzen la JAM i l’IME, ha obert les se-

ves inscripcions. La novetat serà una tercera 

cursa de 21 quilòmetres que s’afegeix a les 

de 9,5 i 15,9. Les inscripcions es poden fer 

fi ns al 9 d’abril o fi ns arribar als 500 partici-

pants a través de l’enllaç http://bit.ly/Montes-

catanoInscripcions. El primer entrenament 

col·lectiu es farà el 28 de març, a partir de 

les 10h | RJ

L’AE Can Cuiàs, l’equip local 
amb millor classifi cació
L’AE Can Cuiàs és sisena al grup 2n de 

1a Catalana després de perdre l’últim 

partit contra el Futsal Rosario Central 

B (4-3). L’EF Montcada va derrotar 

l’FS Sant Cugat B (3-7) i és desena, 

trencant una ratxa de dues jornades 

sense guanyar. Tots dos equips –foto– 

s’enfronten el 28 de març. L’FS Mont-

cada B és vuitè, tot i no haver jugat a 

les dues últimes setmanes | RJ

FUTBOL SALA. 1a CATALANA 
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Marina Castro, del CN Sa-
badell, és la nova campiona 
d’Espanya júnior en la moda-
litat dels 800 metres lliures. La 
nadadora montcadenca va fer 
un temps de 8’52”23 a la fi nal 
del Campionat d’Espanya In-
fantil i Júnior que es va dispu-
tar a Cadis entre el 26 de febrer 
i l’1 de març, rebaixant la mar-
ca mínima que la Federació Es-
panyola de Natació havia de-
terminat per poder participar 
als European Games que es 
disputaran al mes de juny a 
Baku (Azerbaidjan). 
Marina també es va proclamar 
subcampiona d’Espanya al re-
lleu 4x200 metres lliures amb 
el seu equip del CN Sabadell i 

ha estat convocada per nedar 
el Campionat d’Espanya Abso-
lut ‘Open’ de Primavera que es 
farà a Màlaga, entre el 28 i el 
31 de març | RJ

També va guanyar la medalla de plata en el relleu 4x200

NATACIÓ

Marina Castro, campiona 
d’Espanya júnior en 800 m

Marina Castro, abans de saltar a la piscina
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.....Viu l’Esport................

TAMBÉ ha estat 
NOTÍCIA....

El pavelló Miquel Poblet aco-

llirà el 14 de març, a partir 

de les 9h, la primera jornada 

dels Comarcals de Gimnàs-

tica Rítmica en categories 

prebenjamí, benjamí, aleví, 

infantil i cadet. 

L’infantil A de l’FS Montca-

da, que és penúltim després 

de set derrotes seguides 

a la Divisió d’Honor, agafa 

una mica d’aire amb dues 

victòries. L’última, contra el 

CFS La Unión (7-3).  

Més informació a 

El benjamí A del CD Montcada 
manté les seves opcions de pujar 
a 2a Divisió després de guanyar 
el derbi que es va disputar l’1 de 
març al camp annex de l’estadi 
de la Ferreria contra l’EF Mont-
cada C (7-2). Els verds ocupen el 
primer lloc al grup 23è amb 43 
punts (14 victòries, 1 empat i 2 
derrotes) mentre que el benjamí 
C de l’Escola és dotzè amb 9 
punts (3 victories i 14 derrotes).
En alevins, i en partits que es van 
jugar el 28 de febrer a l’estadi 
de la Ferreria, el CD Montcada 
A del grup 13è de 2a Divisió va 
golejar l’EF Montcada B (9-2) 
mentre que el CD Montcada B 
i l’EF Montcada C del grup 37è 
de 3a Divisió van empatar (3-3). 
El duel de pre-benjamins B que es 
va disputar el 7 de març a l’estadi 
de Can Sant Joan va fi nalitzar 
amb una contundent victòria de 
l’Escola per 8 a 0. 

FUTBOL

El benjamí A del CD Montcada, 
líder després de guanyar l’Escola C 
Els últims dos caps de setmana s’han jugat quatre derbis amb resultats ben dispars

El benjamí A verd manté tres punts d’avantatge amb el segon, l’EF Barberà-Andalucía D
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Rafa Jiménez | Redacció

L’aleví B de l’EF Montcada no va poder oferir gaire resistència al CD Montcada A en el derbi

El pre-benjamí B de l’Escola, que a la primera volta va guanyar 0-7, va tornar a golejar el seu rivalRepartiment de punts entre els alevins de 3a

Yeli Sagna, atleta de 16 anys de 
la Joventut Atlètica Montcada 
( JAM), és el nou subcampió 
de Catalunya juvenil en pista 
coberta en la distància de 800 
metres després de fer un temps 
de 2’00”89 en la fi nal que es va 
disputar l’1 de març a la Pista 
Coberta de Sabadell. Yeli, que 
complirà 17 anys al mes d’oc-
tubre, participarà al Campio-
nat d’Espanya Juvenil que es 
disputarà el 14 i 15 de març a 
Sant Sebastià | RJ

Va ser segon als 800 metres amb un temps de 2’00”89

ATLETISME

Yeli Sagna, subcampió 
de Catalunya juvenil 

Yeli Sagna, amb el seus companys de podi

Daniel Gonzalo guanya dues proves als Comarcals
El cadet Daniel Gonzalo (EN 

Montcada) va guanyar els 100 

metres esquena i els 100 braça a 

la 2a jornada dels Comarcals de 

Natació que es va disputar el 7 de 

febrer a Ripollet. Els alevins Nadia 

Misas i Martí Toldos van acabar a 

la primera i tercera posició dels 50 

metres esquena i braça respecti-

vament. La infantil Claudia Garro-

te va ser segona en els 100 braça 

i tercera en els 100 esquena men-

tre que Marc Grau va ser segon i 

tercer als 100 d’esquena i braça, 

respectivament.

El benjamí Izan Calvo va ser ter-

cer als 25 metres d’esquena i de 

braça mentre que el prebenja-

mí Lucas Zapata va ser segon a 

les dues proves. Carla Misas va 

ser segona en braça i Guillem 

Artés, tercer en esquena | RJ

El col·legi La Salle Montcada té 
externalitzades les activitats ex-
traescolars que gestiona l’AMPA 
a dues entitats. El Club Hand-
bol La Salle s’encarrega des de 
fa anys de la psicomotricitat i el 
multiesport amb la participació 
en aquest curs d’11 alumnes. La 
resta d’activitats, timbals, amb 
la incripció de 7 nens i nenes, i 

speak and play (anglès), amb 16 
alumnes, estan sota el control de 
l’empresa Talinga, que ja va co-
mençar a treballar amb l’escola 
durant el curs passat. Aquestes 
extraescolars estan dividides en 
dos grups, de P5 a 2n i de 3r a 6è. 
El coordinador d’aquestes activi-
tats que ofereix l’AMPA és Dani 
San Felipe | RJ

L’empresa Talinga també s’encarrega de dues extraescolars

ESPORT ESCOLAR

L’AMPA de La Salle i el 
CHLSM, junts de la mà

Nenes i nens que fan les activitats de multiesport i psicomotricitat que coordina el CHLS
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