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FUTBOL SALA
Mario Litrán, capità del Broncesval 

Montcada, és el màxim golejador del 

grup 1r de Tercera Nacional

KORFBAL
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febrer una jornada històrica ja 
que, per primera vegada des de 
la seva fundació, l’any 2010, serà 
l’únic club que comptarà amb 
dos equips a les fi nals de la Copa 
Catalana A i B que es disputaran 
a Castellbisbal. El sènior A viurà 
la seva primera fi nal contra el KC 
Barcelona (20.15h), que n’ha jugat 
tres sense haver-ne guanyat cap. 
A les semifi nals, que es van cele-
brar el 17 de desembre a Manresa, 
l’equip de David Rúa, que a la lliga 
és tercer amb 9 punts en 8 partits, 
va eliminar el vigent campió, el 
Vallparadís (21-17). Per la seva 
part, l’equip barceloní va deixar 
fora el CK Castellbisbal (28-20) i 
a la lliga és quart, amb 2 punts en 
cinc jornades. 

Copa Catalana B. El sènior B 
del CK Montcada buscarà el 
24 de febrer, a les 18.30h, la se-
gona copa B de la seva història 
després de la que va guanyar al 
2011, quan també va conquerir 
la Lliga. El seu rival serà l’equip 
amfi trió, el CK Castellbisbal B, 
que va eliminar el Vallparadís B 
(16-13) a la semifi nal que es va 
disputar el 26 de novembre a 
Montcada. Per la seva part, els 
montcadencs van deixar enrere el 
CK Platja d’Aro B (19-11), en una 
semifi nal que es va jugar el 28 de 
gener. A la lliga, el CK Montcada 
B és líder amb 12 punts en 8 par-
tits mentre que el Castellbisbal és 
tercer amb 10 punts en set jorna-
des. Juanma Fernández, president 
del CK Montcada, considera 
que els dos equips tenen moltes 
opcions de guanyar el títol: “No 
és cap farol. Als últims anys, 
hem demostrat que tenim dues 
plantilles molt equilibrades. Si 
fem les coses bé, ho tenim tot 
de cara per tornar de Castell-
bisbal amb les dues copes”.

Rafa Jiménez | R!"#$$%&

El CK Montcada B aspira a guanyar el 24 de febrer a Castellbisbal la segona Copa Catalana B des de la fundació del club, l’any 2010

El CK Montcada afronta el repte 
de guanyar la Copa Catalana A i B
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Els dos equips sèniors del club jugaran les fi nals que es disputaran el 24 de febrer, a Castellbisbal

El mal estat de la pista coberta 
de la Zona Esportiva Centre a 
causa del fred i la pluja del 3 i el 
4 de febrer va provocar el can-
vi d’ubicació de la trobada de 
korfbal que la Federació Catala-
na va organitzar el 3 de febrer al 
municipi, a les pistes de l’escola 
Reixac. A més, els equips del CK 
Montcada i l’AEE Montserrat 
Miró van haver de disputar, un 
dia més tard, el seus partits com 
a locals a Castellbisbal. Arran 
d’aquest fet el CK Montcada va 
fer una piulada a Twitter, agraint
la cessió de la pista per part de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i 
demanant una reacció a nivell 
local: “Fa molta pena aquesta 
situació, calen solucions ja!”.
El CFS Montcada també es va 
sumar a aquestes queixes després 
que el mal estat de la pista mu-
nicipal i les de les escoles Elvira 
Cuyàs i Reixac provoquessin la 
suspensió dels entrenaments de 
quatre equips, afectant 42 juga-

dors. El club de futbol sala va 
lamentar a Twitter i Facebook 
que aquesta situació sigui ha-
bitual quan plou: “Demanem 
responsabilitats a les autoritats 
competents per buscar una so-
lució. Jugadors, entrenadors i 
famílies mereixen unes instal-
lacions dignes per entrenar en 
unes condicions òptimes”. 

El CH La Salle, que va haver de 
suspendre el 4 de febrer el partit 
del sènior B contra l’H. Santpe-
dor, va donar la seva opinió a 
Twitter, afi rmant que la pista del 
centre “no està en condicions i 
necessita un manteniment im-
portant”. Els entrenaments del 
12 de febrer també es van veure 
perjudicats per la pluja. 

El regidor d’Esports de l’Ajun-
tament, Salva Serratosa (ERC), 
ha tornat a reconèixer la pro-
blemàtica existent amb alguns 
equipaments esportius. “Dema-
nem disculpes a les entitats que 
s’han vist afectades. Sabem de 
la manca d’instal·lacions i de 
les seves defi ciències. Estem 
treballant per intentar buscar 
solucions, tot i que són compli-

cades per la manca de pressu-
post”, ha dit l’edil.

Ciutadans. La formació taronja 
va emetre un comunicant dema-
nant al govern municipal que als 
pressupostos de 2018 destini un 
partida per millorar el pavelló 
Miquel Poblet i la pista del carrer 
Bonavista ja que considera que es 
troben en un estat “lamentable”. 

Participació de 
l’AEE M. Miró 
a la primera 
jornada del 2n 
Trofeu Kids

L# '(%)!(# *+(,#"# "!- ., Trofeu Kids de korfbal es va veure afectada per les goteres

Q/01304 506 708 ciències a les instal·lacions
La pluja i el fred del 3 i el 4 de febrer van provocar suspensions i canvis d’ubicació de partits i entrenaments
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La primera jornada del 2n Tro-
feu Kids que organitza la Federa-
ció Catalana de Korfbal per a les 
categories infantil i alevina es va 
celebrar el 3 de febrer a les pistes 
exteriors de l’escola Reixac amb 
la col·laboració de l’AEE M. 
Miró i l’IME. Aquesta competi-
ció, que es va haver de canviar 
d’ubicació arran de les goteres 
que hi havia al sostre de la pis-
ta coberta de la Zona Esportiva 
Centre, va comptar amb la par-
ticipació de dos equips infantils 
de l’AEE Montserrat Miró. El 
conjunt A va acabar la jornada 
a la quarta posició del grup A 
amb 2 punts després de guanyar 
un partit contra el CK Badalona 
La Llauna (6-5) i perdre un altre 
contra el CK Badalona Infantil 1 
(3-4). Al grup B, l’infantil B tam-
bé va acabar quart amb 3 punts 
després de superar l’AEE Galí 
(6-0) i empatar contra el CK Ba-
dalona (4-4). La segona jornada 
d’aquesta competició es disputarà 
el 24 de febrer, a la Garriga | RJ 

Els sèniors A i B 
jugaran la fi nal contra 
el KC Barcelona i 
el CK Castellbisbal B, 
respectivament

Els clubs CK Montcada, 
CFS Montcada i La Salle 
demanen solucions a 
través de les xarxes

Rafa Jiménez | R!"#$$%&
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El Broncesval Montcada s’ha si-
tuat a només dos punts de la pri-
mera posició del grup 1r de Ter-
cera Nacional després d’haver 
ampliat la seva ratxa positiva de 
resultats fruit de cinc victòries se-
guides. Una setmana després de 
golejar el Futsal Lliçà d’Amunt 
(5-1), l’equip d’Álex Fernández 
va reaccionar a un marcador 
advers a la pista de l’FSC Grups 
Arrahona, que havia encadenat 
nou jornades sense perdre. Amb 
el triomf a Sabadell per 4 a 5, i 
gràcies a un gol de Carlos Na-
ranjo a trenta segons del fi nal, 
els montcadencs són tercers amb 
38 punts i s’apropen a dos punts 
dels dos líders, l’FS Ripollet i 
l’FS Isur. “L’equip ha reacci-
onat molt bé a les baixes que 
tenim, però no mirem la clas-
sifi cació. El nostre objectiu és 
sumar cada setmana els tres 
punts i ja veurem, al fi nal de 
temporada, a quina posició 

ens trobem”, ha dit Álex Fer-
nández. El Broncesval és l’equip 
més golejador del grup i suma 
100 gols en 18 jornades, sent el 
seu capità, Mario Litrán, el mà-
xim anotador amb 22 dianes.
Litrán li treu importància a 
aquesta estadística i destaca la 
“bona feina que està fent tota 

la plantilla per intentar tornar 
a Segona B, una categoria més 
adient a la història del club”. 

Copa Catalana. El Broncesval va 
debutar el 8 de febrer i va passar 
a la següent ronda després d’elimi-
nar l’FSC Cràcia, de Primera Di-
visió Catalana, per 4 a 8 | RJ  

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL
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El Broncesval encadena cinc triomfs 
seguits i s’acosta a la primera posició

El primer equip del CFS Montcada està lluitant per aconseguir el retorn a Segona B nacional
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a prop l’objectiu d’assolir la per-
manència a 1a Estatal. L’equip 
de Pau Lleixà ha encadenat dues 
victòries seguides contra l’H. Es-
plugues (28-27) i el CH Bordils 
B (18-22) que l’han situat a la no-
vena posició del grup D amb 16 
punts. Els lassal·lians, que sumen 
8 triomfs, han aconseguit un 
avantatge de 12 punts respecte el 
Bordils, que és el penúltim.

Sènior femení. Disputarà la segona 
fase al grup A de Primera Catalana 
i debutarà el 18 de febrer contra el 
CEH Barcelona Sants, que va ser 
segon al grup D. Els altres rivals de 
les lassal·lianes, que van ser prime-
res al grup B, en la lluita per assolir 
les dues primeres posicions i jugar 
el Top-4 seran el CE Tortosa, líder 
del grup A; l’H. Sant Vicenç B, se-
gon al C; l’UE Sarrià, tercer al B, 
i el CH Martorell, tercer al C | RJ  

HANDBOL
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El CH La Salle guanya a la pista del 
Bordils B i s’apropa a la permanència
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Va derrotar el cuer i dona un important salt a la classifi cació

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA 
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bon peu la segona volta

Després d’haver encaixat dues 
derrotes seguides, el FB Montca-
da va començar la segona volta 
al grup 2n de 2a Catalana amb 
una important victòria contra 
el cuer, el Polaris Sant Martí B 
(5-2). Gràcies a aquest triomf, 
l’equip de José Luis Carrasco 
ha deixat la penúltima posició i 
ha pujat fi ns al novè lloc amb 14 
punts, deu més que l’últim. 

Tercera. L’AE Can Cuiàs i el Ma-
deras San Andrés Montcada B 
van iniciar la segona volta al grup 
4t amb dos empats. El sènior
B del CFS Montcada va treure 
un punt contra el líder, el CE Va-
carisses B (2-2), i és setè amb 16 
punts. Per la seva part, l’AE Can 
Cuiàs va empatar a la pista del 
CFS DR’S Matadepera (4-4) i és 
quarta amb 25 punts | RJ
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L’equip, que ha guanyat dos partits, és cuer del seu grup 

BÀSQUET
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suma la segona victòria

El conjunt sots-21 de l’UB MiR 
va aconseguir l’11 de febrer 
la seva segona victòria de la 
temporada contra l’AE Lycee 
Français (47-46), en partit cor-
responent a la segona jornada 
de la segona volta del grup 2n 
del nivell A-2 de la seva ca-
tegoria. L’equip que entrena 
Dani de Castro és últim amb 
un balanç de dos triomfs i 13 
derrotes | RJ
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El sots-21 blau només ha guanyat dos partits
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.....Minut i resultat....................................
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Teruel i el cadet 
Joan de la Torre 
obtenen bons 
resultats als 
campionats de 
Catalunya de Cros
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ATLETISME Amb un temps de 15 minuts i 48 segons, Ildefons Teruel, atleta i presi-

dent de la JAM, va aconseguir la tercera posició a la categoria M-55 al 

33è Campionat de Catalunya de Cros Màster que es va disputar el 28 de 

gener a Caldes de Malavella –al podi, a la foto de l’esquerra. Una setma-

na més tard, Joan de la Torre, de 15 anys, va ser quart al Campionat de 

Catalunya de Cros de la categoria sots-16 que es va disputar a Mollerus-

sa. El cerdanyolenc va fer un temps de 15 minuts i 4 segons, quedant-se 

a només quatre segons de la medalla de bronze. El 4 de febrer, de la 

Torre va guanyar el Cros de Ripollet, cursa en què la JAM va aconseguir 

cinc podis més: els júniors Laura Gil i Hugo Calvó van guanyar a les 

seves respectives curses, acabant per davant dels seus companys Laia 

Castiella i Xavier Aguirre. Els cadets Hugo Carreras i Brahim Dahak van 

fi nalitzar a la segona i a la quarta posició per darrera de de la Torre –els 

tres, al podi, a la foto de la dreta | RJ

L’escola Lee Young Montcada va 

obtenir tres medalles a l’Open In-

ternacional de Madrid Poomsae 

que es va disputar el 27 de gener 

a Moralzarzal i que era puntuable 

per al Mundial que se celebrarà 

al mes de novembre a Xina Tai-

pei. La màster 1 Soomi Jo Lee i 

el trio 2 format per Joel Lee, Ser-

gi de Castro i José Luis Estudillo

van guanyar la medalla d’or. El 

júnior Christian Villar va obtenir la 

de bronze | RJ

FUTBOL
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Bon paper del Lee Young 
a l’Internacional de Madrid

TAEKWONDO
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febrer a l’edat de 100 anys. Nas-

cut a Vallençana al 1917, Navarra 

va ser el fundador i únic presi-

dent del Club Ciclista Montcada, 

un dels més antics de Catalunya. 

Apassionat de la bicicleta, aquest 

montcadenc centenari va rebre 

nombrosos reconeixements, com 

la insígnia d’or i brillants de la Fe-

deració Espanyola i Catalana de 

Ciclisme i la medalla de forjador de 

l’esport català que atorga la Gene-

ralitat. També va estar molt vinculat 

al CD Montcada, entitat de la qual 

va arribar a ser president durant un 

any, del 1959 al 1960 | SA 

El femení del FB Montcada baixa a la quarta posició

L’equip d’Antonio 

Moya no guanya des 

de fa dues jornades i 

va empatar el seu úl-

tim partit a casa con-

tra el FC Sant Quirze 

(2-2) amb un gol en 

contra, de penal, al 

85’. Les ‘reds’ han 

baixat fi ns al quart 

lloc del grup 2n de 

Primera Divisió amb 

30 punts | RJ

El CD Montcada guanya fortalesa com a local
El conjunt verd va golejar el 

CF Sant Adrià (4-1) en la 20a 

jornada que es va disputar el 4 

de febrer i ha guanyat els tres 

últims partits que ha disputat 

a l’estadi de la Ferreria. Tot i 

aquest bon balanç de resul-

tats, l’equip que entrena José 

Manuel Martín ‘Pinti’ es man-

té, amb 26 punts, a l’onzena 

posició del grup 2n de Segona 

Catalana | RJ   

L’UD Santa María trenca amb la seva mala ratxa

Després d’haver encade-

nat tres derrotes seguides, 

l’equip de Terra Nostra es 

va retrobar el 3 de febrer 

amb la victòria al camp 

del CF Palautordera (1-

3). L’equip de Robert Villa 

suma 34 punts i puja a la 

sisena posició del grup 9è 

de Tercera. D’altra banda, 

el segon equip va perdre a 

la Ferreria contra el CF Bellaterra (0-3) i és cuer del grup 8è de Quarta 

Catalana amb 7 punts i set derrotes seguides | RJ

El conjunt de Can Sant Joan va 

empatar el 3 de febrer al camp 

del FC Sant Cugat (1-1), en par-

tit corresponent a la 20a jornada 

del grup 1r de Primera Catalana, 

encaixant un gol en contra a cinc 

minuts del fi nal. L’equip de Paco 

Hidalgo no perd des de fa cinc 

partits i és setè amb 30 punts. 

D’altra banda, el club ha anunci-

at que Uri Martínez deixa l’equip 

per decisió tècnica | RJ   
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Mor Joan Navarra, 
fundador del CC Montcada

CICLISME

Primera sortida del Montcada Camina 2018
Un quarantena de persones va participar el 4 de febrer a la primera 

excursió del cicle Montcada Camina 2018 que promouen El Cim, el 

CEAV i el CECC amb la col·laboració de l’IME i que va consistir en un 

recorregut de 12 quilòmetres amb destinació a Sant Pere de Reixac. 

La següent proposta serà el 4 de març amb una excursió de 10 quilò-

metres al Turó de Montcada | RJ
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A manca de sis jornades per aca-

bar la lliga, el primer equip del club 

de Mas Rampinyo és líder en soli-

tari al grup 1r de Primera Provin-

cial amb una única derrota en 15 

jornades i quatre punts d’avantatge 

respecte al segon classifi cat  | RJ

El TT La Unió A, a prop 
d’un nou ascens 

TENNIS DE TAULA
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GIMNÀSTICA
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El CG La Unió va comen-

çar la temporada dispu-

tant el Trofeu de Carna-

val que es va celebrar el 

4 de febrer a Vilanova 

del Camí. La juvenil Tà-

nia Palomino i la infantil 

Olalla Gómez van acon-

seguir la victòria a les 

categories de promoció 

A i B, respectivament. 

D’altra banda, l’alevina 

Sheila Rogel, de la cate-

goria IV de Copa Catalana, va ocupar la tercera posició. El club local 

també va aconseguir la victòria per equips a la categoria infantil A i 

va rebre un premi a la disfressa més divertida –a la foto | RJ

.....Viu l’Esport................
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guanya la lliga amb un ple de victòries
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Ha entrat al món de la competició amb 113 gols a favor i 9 en contra en vuit partits

FUTBOL
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Les jornades de tecnifi cació es van fer del 8 al 15 de febrer

HANDBOL
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al CAR de Serra Nevada

Josep Quirós, jugador juvenil 
del BM Granollers, va partici-
par entre el 8 i el 15 de febrer 
a les jornades de tecnifi cació 
que Jordi Ribera, director tèc-
nic de la Federació Espanyola 
d’Handbol i recent guanyador 
de l’Europeu de Croàcia amb 
la selecció absoluta, va dirigir 
al Centre d’Alt Rendiment de 
Serra Nevada (Granada). Qui-
rós, que juga de lateral esquer-
re, va formar part d’una llista 

de seixanta jugadors nascuts 
entre els anys 2000 i 2001 | RJ

þ+�!' ÿv%(&�u jugador del BM Granollers

La I Trobada d’Esports Indivi-
duals que l’IME i el CDEM ha-
vien previst organitzar per al 27 
de gener, i que es va suspendre 
per la pluja, es farà fi nalment el 6 
d’abril a la Zona Esportiva Cen-
tre i a les pistes de l’escola Rei-
xac. Aquesta activitat es fa amb 
l’objectiu de mostrar el ventall 
d’actitivats extraescolars que es 
fan al municipi | RJ 

Nova data per 
a la trobada 
d’esports 
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El conjunt de debutants del 
Futbol Base Montcada ha 
entrat aquesta temporada al 
món de la competició oferint
un gran rendiment al grup 4t de 
la lliga de la seva categoria. Els 
infants, de cinc anys i entrenats 
per Eric Cerón i Ingrid Tarzán, 
han guanyat els vuit partits que 
han disputat sumant un total 
de 24 punts amb 113 gols a fa-
vor (14,12 per partit) i només 
9 en contra. Els debutants van 
fi nalizar la lliga el 21 de gener 
amb una golejada al camp de 
l’UD Can Trias per 2 a 12 | RJ

FUTBOL SALA
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El Maderas San Andrés Montca-

da B és quart al grup 2n de 3a 

Divisió amb 22 punts (7 victòries, 

1 empat i 5 derrotes) en 13 jor-

nades. El cadet B, que havia en-

cadenat una bona ratxa de dues 

victòries i un empat, va comen-

çar la segona volta amb una der-

rota contra el segon classifi cat, 

l’Athlètic Santvicentí B (2-5) | RJ

La competició es jugarà els dies 16 i 18 de febrer a Valladolid

TENNIS DE TAULA

Iú��� Aguado disputarà 
el Torneig Estatal

Irene Aguado, del CTT Ole-
sa, afronta entre el 16 i el 18 
de febrer la seva participació al 
Torneig Estatal de tennis tau-
la que tindrà lloc a Valladolid. 
La montcadenca estarà inte-
grada a la categoria benjamina 
i disputarà la primera fase els 
dies 16 i 17, formant part del 
grup 6è i enfrontant-se amb 
altres cinc jugadores. Les tres 
primeres classifi cades entraran 
a la segona fase. A l’edició de 
l’any passat, Aguado va acabar 
la seva participació amb un 

balanç de dues victòries i tres 
derrotes i no va poder superar 
la primera fase | RJ
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Quatre nedadors de l’EN Mont-
cada van aconseguir acabar en-
tre els tres primers de les seves 
respectives curses a la segona 
jornada del Campionat Comar-
cal de Natació que es va disputar 
el 3 febrer a Ripollet sota l’orga-
nització del CEVOS. La cadet 
Nadia Misas va guanyar les 
curses dels 100 metres esquena i 
braça. A la categoria masculina, 
el juvenil Martín Casado també 
va ser el millor als 100 m. bra-
ça. La infantil Aina Artés va ser 
tercera en aquesta mateixa cursa 
a la seva categoria. Per equips, 
i a la prova dels 4x50 m. estils 
lliures mixte, l’EN Montcada va 
guanyar a la categoria juvenil i 
va ser tercera a la infantil | RJ 

Misas guanya 
dues curses al 
Comarcal
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Després de la disputa de qua-

tre jornades, el cadet B de l’UB 

MiR ocupa la quarta posició 

al grup 1r del nivell C-2 amb 

dues victòries i dues derrotes. 

A la primera fase de la compe-

tició, l’equip blau va acabar al 

quart lloc al grup 10è del nivell 

C amb 13 punts (3 victòries i 7 

derrotes) | RJ
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Aguado intentará fer un bon paper a Valladolid
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PATINATGE DE VELOCITAT

��Rú��entació local als 
Jocs Esportius Escolars

El Roller Can Cuiàs va guanyar 
la classifi cació per equips amb 14 
podis a la 25a edició dels Jocs Es-
portius Escolars que es van dis-
putar durant tres jornades, entre 
el 24 de gener i l’11 de febrer, a El  
Prat. A la categoria de federats, 
el benjamí Adrián Rodríguez va 
ser segon mentre que l’infantil 
Iván Roldán i la màster Jessi-
ca Navas van ser terceres. Les 
montcadenques Eire Giménez 
i Mireia Téllez, del CP Cobra, 

van aconseguir la segona i terce-
ra posició a les categories juvenil 
i alevina, respectivamentat | RJ
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D’esquerra a dreta, Téllez i Giménez 


