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L’any 2017 Barcelona serà la seu 
de la primera edició dels World 
Roller Games, una nova compe-
tició que reunirà nous disciplines 
de patinatge sobre rodes. El pati-
natge, tant a la seva vessant social
com competitiva, està de moda 
i a Montcada i Reixac hi ha un 
club que treballa per promocio-
nar l’esport sobre patins des de fa 
quatre anys. Es tracta del Roller 
Can Cuiàs, que forma part de 
l’AE Can Cuiàs i que actualment 
està integrat per uns 180 mem-
bres, 80 adults i 100 nens. “El 
nostre objectiu és donar-li a la 
gent la possibilitat de provar 
aquest esport. Fem classes de 
patinatge durant la setmana i 
organitzem sortides urbanes, 
però ara volem anar més en-
llà i entrar al món competitiu. 
Per això, hem creat un equip 
de velocitat i el proper repte és 
confeccionar un d’hoquei en 
línia”, comenta el president de 
l’AE Can Cuiàs i alma mater de 
la seva secció de patinatge, Jorge 
Fernández. 

En creixement. El 22 de febrer, 
el Roller Can Cuiàs va organit-
zar al seu barri una jornada per 
promocionar el patinatge en col-
laboració amb l’Associació de Pa-
tinadors de Barcelona, club for-
mat per 800 socis. Durant tota la 
tarda, es va poder veure un partit 

amistós de hoquei línia –una va-
riant de l’hoquei sobre gel que 
es juga en pista– i exhibicions 
d’acrobàcies sobre patins. 
Després d’experimentar un 
gran creixement als últims anys 
i veure els primers bons resul-
tats del seu equip de velocitat, 
els responsables del Roller Can 
Cuiàs aspiren a ampliar la seva 
infl uència a la resta del municipi i 
volen aconseguir un espai ade-
quat per fer els seus entrena-
ments. Amb aquest objectiu, te-
nen la intenció de demanar una 
reunió amb l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure. 

Rafa Jiménez | Can Cuiàs 

El Roller Can Cuiàs ofereix classes de patinatge entre petits i adults i continua creixent quatre anys després de la seva creació dins l’AE Can Cuiàs
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Ha creat un equip de velocitat i demanarà a l’IME algun espai per poder fer els seus entrenaments

PATINATGE

El Roller Can Cuiàs continua creixent 
per difondre el patinatge al municipi

L’equip de velocitat del Roller 
Can Cuiàs va tenir una bona 
participació en el seu debut als 
Jocs Escolars de Patinatge que 
va organitzar el Club Patín Del-
ta Prat els dies 24 de gener i 1 
i 8 de febrer al Patinódrom del 
Complex Esportiu Estruch de 
El Prat del Llobregat. El club 
montcadenc va presentar 22 
patinadors infantils i 13 de 
l’equip sènior-màster i va acon-
seguir pujar tres vegades al podi 
després de les proves puntua-
bles. Jorge Fernández va ser se-
gon a la categoria promoció E 
(nascuts abans de 1999) mentre 
que Natalia Antúnez, també de 
promoció E, i Iván Roldán, pro-
moció C (nascuts als anys 2005, 
2006 i 2007), van acabar tercers. 
En la seva primera temporada 
de competició, l’equip local pre-
tén participar als Campionat 
de Comunitat Autonòmes i al 
Campionat d’Espanya | RJ

L’equip de 
velocitat 
aconsegueix 
tres podis al Prat

Els tres patinadors que van pujar al podi
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El club treballa per confeccionar un equip estable de hoquei sobre patins en línia

PÀG. 21

HANDBOL
El CH La Salle de Jaume Puig 

no afl uixa i lidera, amb altres 

tres equips, la Primera Estatal 
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

El sènior femení de l’EF Montcada continua tercer del seu 
grup de 1a Catalana de futbol, amb 34 punts, després de 
vèncer el partit ajornat contra el Vic per 0 a 3. 

L’UE Sant Joan-Atlètic va patir les conseqüències d’un 
polèmic arbitratge al camp del Premià (1-0) i va tornar a  
perdre sis jornades després. Els de Can Sant Joan baixen a 
la sisena posició del grup 2n de 2a Catalana.

El Broncesval no guanya a domicili des de la primera jorna-
da de lliga al grup 3r de la Segona B de futbol sala i va em-
patar el seu últim partit a la pista del cuer, el CN Sabadell 
(4-4), per culpa d’un gol en contra a 30 segons del final. 

Després de guanyar dos partits seguits, l’UD Santa María 
va perdre al camp del segon, el CF Palautordera (5-1), i es 
queda a 10 punts de jugar la promoció d’ascens.  

Després de perdre el seu segon 
partit de la temporada a Grano-
llers, el CH La Salle ha puntuat a 
les quatre últimes jornades amb 
un empat i tres victòries, les úl-
times contra l’H. Esplugues (30-
24) i l’H. Gavà (25-29). Aquests 
bons resultats i la derrota del 
Sant Martí Adrianenc a casa del 
Joventut H. Mataró han igualat 
la classificació del grup D de la 
1a Estatal. A manca de nou jor-
nades per al final, quatre equips, 
CH La Salle, J. H. Mataró, Sant 
Martí Adrianenc i BM Grano-
llers B –per aquest ordre tenint 
en compte els punts aconseguits 
en el seus enfrontaments di-
rectes– lideren la taula amb 34 
punts.  “És innegable que estem 

molt satisfets i contents amb la 
situació que estem vivint. Els 
jugadors estan gaudint molt, 
però hem d’anar partit a partit 
sense pensar quina serà la nos-
tra posició final a la lliga”, ha 

comentat el tècnic, Jaume Puig, 
qui considera que seran claus els 
partits que el seu equip haurà de 
jugar a les jornades 25 i 27 a les 
pistes del Joventut Handbol Ma-
taró i el Sant Martí Adrianenc.

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

A manca de 9 jornades per al final, hi ha quatre equips empatats amb 34 punts

Rafa Jiménez | Redacció

El CH La Salle continua en bona forma 
i és un dels líders del seu grup

Gerard Grau, de 22 anys, és el nou fitxatge de l’equip verd 

‘No considero que hagi 
vingut a salvar l’equip’

Gerard Grau, veí de Sant Cugat 
de 22 anys, és l’últim fitxatge del 
CD Montcada. Va coincidir amb 
José Luis García la temporada 
passada al FC Palau i després de 
tornar de Londres, ciutat on ha 
viscut als darrers sis mesos per es-
tudiar anglès, ha unit un altre cop 
el seu destí futbolístic amb l’entre-
nador de Sabadell. La seva posició 
és al centre del camp i destaca com 
a mitjapunta per la seva qualitat 
tècnica. Va jugar els primers mi-
nuts amb el seu nou club el 22 de 
febrer contra la Gramanet-Milán 
(1-1). Els verds, que van trencar 
una ratxa de sis derrotes seguides, 
continuen sent els cuers al grup 1r 
de 1a Catalana.

Es retroba amb José Luis Gar-
cía. Què destacaria d’ell?
És un gran psicòleg i aconsegueix 
que el vestuari cregui en les seves 
possibilitats. La temporada passa-
da va agafar la direcció del Palau 
en una situació molt complicada i 
va estar a punt d’aconseguir la sal-
vació a Segona Catalana. 
Per què ha decidit venir a Mont-
cada i Reixac?
Vaig tornar de Londres i estava 
sense equip. Volia jugar i vaig  
parlar amb José Luis. No va ser 
difícil arribar a un acord.

Aterra a un club en una situa-
ció molt delicada. Encara es pot 
creure en la salvació?
Mirant les darreres jornades, el 
punt de l’últim partit es pot consi-
derar molt positiu. En tot cas, no  
em considero el salvador del CD 
Montcada. Vinc a aportar el meu 
granet de sorra perquè els bons re-
sultats s’obtenen en equip.
Encara necessitarà uns dies per 
afagar la forma física, no?
Sí, vaig jugar 30 minuts en el meu 
debut i em van sobrar uns quants! 
Només porto una setmana en-
trenant i la meva incorporació a 
l’equip serà de forma gradual | RJ
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FIL DIRECTE AMB...     GERARD GRAU (CD MONTCADA)

Ara mateix jugaria la promoció i està a sis punts de pujar directament a 3a Catalana

El CD Montcada B, a prop de l’ascens

El CD Montcada B no va acabar 
el seu partit al camp del cuer del 
grup 8è de Quarta Catalana, l’At. 
Polinyà B, a causa del fort vent 
i quan el marcador reflectia un 
0-1 (el matx s’acabarà el 12 de 
març). L’equip de Miguel Ángel 
Romero és segon amb 41 punts, 
a sis del líder, i ha encadenat qua-
tre victòries seguides. “No tenim 

un altre objectiu que assolir el 

primer lloc i pujar directament. 

L’equip està demostrant un gran 

compromís i el bon ambient 

ajuda a aconseguir resultats po-

sitius”, diu Romero | RJ R
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EN FORMA

El sènior masculí del CH La Salle manté intactes les seves opcions de guanyar la lliga a la 1a Estatal
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Gerard Grau, nou jugador del CD Montcada

Quim Trias (UD Santa María)

EL SELFIE

Aquest davanter de 19 anys va començar a jugar al planter del CD Mont-
cada i, després de la fusió, va estar vinculat a l’EF Montcada amb alguns 
parèntesis en el Mercantil, el Sant Andreu i el Cerdanyola. Després de 
jugar en el juvenil de l’EF Montcada, l’estiu passat va fitxar pel sènior A 
del CD Montcada. Va ser titular en alguns dels primers partits de lliga a 
la 1a Catalana fins que Cristóbal Casado va prescindir dels seus serveis. 
Després de dos mesos sense jugar, Trias, qui també és segon entrena-
dor del juvenil A de l’Escola, es va incorporar a l’UD Santa María. Va 
debutar el 13 de desembre i ja porta 8 gols en 8 partits | RJ
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Més informació a 
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FUTBOL SALA
El sènior B de l’FS 
Montcada guanya 
el derbi contra 
l’EF Montcada (10-2)

El sènior B de l’FS Montcada va guanyar el derbi que va disputar el 
21 de febrer al pavelló Miquel Poblet contra l’EF Montcada (10-2) 
corresponent a la 15a jornada del grup 2n de Primera Catalana. 
“Ens va sortir tot bé des d’un principi. Vam saber jugar amb

intensitat contra un rival molt dur i vam ser molt efectius en 

atac”, ha valorat el tècnic, José Renau, ‘Renato’. D’altra banda, 
l’entrenador de l’EF Montcada, José Luis Carrasco, creu que el seu 
equip no va estar “fi cat en cap moment en el partit”. El conjunt 
vermell és desè i té un marge de tres punts amb la primera de les 
tres posicions de descens | RJ 

.....Minut i resultat....................................
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El sènior B femení de l’UB MIR 
només ha guanyat dos partits i és 
penúltim al grup 5è del Campionat 
Territorial de Barcelona. “Està 

sent un any complicat. Vam patir 

baixes al començament de la lliga 

i ara només tenim 9 jugadores. 

Això et limita molt per poder pre-

parar i jugar els partits, ja que no 

aguantem físicament als últims 

dos quarts”, ha comentat el tèc-
nic, Miguel Ángel Ganella, qui, tot 
i reconèixer que “anímicament és 

molt dur perdre tots els partits”, 

valora molt positivament el treball i 
el compromís de les jugadores | RJ  R
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El sènior B femení 
només ha guanyat dos 
partits en aquesta lliga

L’AFS Bosc d’en Vilaró es 
retroba amb la victòria
L’AFS Bosc d’en Vilaró va trencar la seva 
mala ratxa de tres derrotes seguides amb un 
triomf a la 17a jornada a la pista de l’FS Alella 
B (2-4). Els montcadencs, que van perdre 
l’últim partit contra l’UE Quatre Barres (3-5), 
són novens al grup B de la 1a Territorial de la 
Federació Catalana de Futbol Sala | RJ 
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

La Joventut Atlètica Montcada treballa 
en la preparació de la tercera edició de 
la cursa de muntanya Montescatano 
que es farà a la Serralada de Marina. 
Se celebrarà el 26 d’abril i s’afegirà una 
tercera prova de 21 quilòmetres a les 
dues que hi havia de 15 i 9,5.  

El Multiópticas Isis A va perdre el 25 
de gener a la pista del KC Barcelona 
(27-25) i ocupa la quarta posició a la 
Lliga Nacional de korfbal amb un ba-
lanç de 3 victòries i 3 derrotes.  

Més informació a 
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El col·legi Elvira Cuyàs, situat 
a Mas Rampinyo, ha triplicat 
respecte al curs passat la quan-
titat d’alumnes que fan algunes 
de les activitats extraescolars 
que gestiona l’AMPA mitjançant 
l’empresa Talinga. Al marge de 
l’externalització del servei, són 

novetats l’hora del conte (amb 
7 alumnes) i speak and play (6). 
Es mantenen, amb un augment 
d’inscripcions, futbol (12), multi-
esport (15), creació artística (6), 
iniciació esportiva (13), patinatge 
(22), mou-te i balla (21) i juguem 
amb l’anglès (32) | RJ

L’AMPA gestiona les extraescolars mitjançant Talinga

ESPORT ESCOLAR

L’Elvira Cuyàs triplica  
les seves inscripcions 

L’UB MIR ha triplicat el nombre 
de jugadors que formen part de la 
seva Escola, però necessita incor-
porar més ja que la propera tem-
porada una gran part d’aquests 
joves basquetbolistes passarà a 
les categories premini i mini. Per 
aquest motiu, des del club es fa 
una crida a tots els nens i nenes 
del municipi que vulguin gaudir 
del bàsquet. “Ens agradaria se-
guir comptant amb més nens 
per poder ensenyar-los la dis-
ciplina esportiva, però també 
la seva conducta educativa 
dins de l’esport”, ha dit Gabriel
Redondo, director esportiu 
del club. Per a més informació, 
es pot contactar amb l’entitat 

a la seva oficina (Bonavista 
s/n), al seu web (www.ubmir.
cat) o a les seves xarxes socials 
(@ubmir) | RJ

Necessita suplir els jugadors que passaran a categories mini

BÀSQUET

L’UB MIR fa una crida per 
augmentar la seva Escola

Nens i nenes de l’Escola, amb el Mirgros
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Equip de futbol de l’Elvira Cuyàs que ha fet un molt bon paper als Jocs Escolars que organitza l’IME
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Aturada d’un minut a tot el futbol català
Tal i com va anunciar la Federació Catalana de Futbol, tots els partits 
disputats durant el cap de setmana del 21 i 22 de febrer al futbol i 
futbol sala català es van aturar durant un minut en protesta pels can-
vis en l’àmbit fiscal i de la seguretat social que vol imposar el govern 
central als clubs esportius. Aquesta mesura de protesta, que s’afegeix 
a la vaga que es va convocar durant el cap de setmana del Carnaval, 
es repetirà a cada jornada fins al final de temporada | RJ
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
 
Aitor Martín (JAM) no va classificar-se per disputar la final dels 
800 metres al Campionat d’Espanya de Promeses que es va 
celebrar el 14 de febrer a Antequera (Màlaga). L’atleta va ser 
tercer a la seva semifinal després de fer un temps de 1’54”81.  

Ceuta serà el rival de la selecció catalana sots-19 de futbol sala 
a la semifinal del Campionat d’Espanya de Seleccions Territo-
rials que es jugarà el 21 de març. Sergio Pérez, jugador mont-
cadenc del Marfil Santa Coloma, i Toni Hinojosa, del juvenil A 
de l’FS Montcada, formen part de l’equip català.

Més informació a 

.....Viu l’Esport................

L’infantil A femení de Lliga Cata-
lana del CH La Salle va dispu-
tar el 19 de febrer un triangular 
amistós contra dos cadets de 
l’H. Molins de Rei i del North 
Kildarr Olympic irlandès. Tot i 

estar format per jugadores més 
joves que les seves rivals, l’equip 
d’Àlex Expósito va guanyar els 
dos partits que es van disputar 
al municipi, a la pista del gimnàs 
del col·legi La Salle | RJ 
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L’infantil A femení del CH  
La Salle mostra el seu nivell
Va guanyar un triangular amistós contra rivals de més edat

L’infantil A femení contra l’equip irlandès

La montcadenca Paula Franco, 
del club Shi-Kan, es va procla-
mar el 14 de febrer campiona 
de Catalunya juvenil en kumite 
de +50 kg al Campionat cele-
brat a Tarragona. 
El club montcadenc va acon-
seguir tres podis més. En  
categoria infantil, Luica Franco 
va ser subcampiona en kumite 
-40 kg mentre que Eric Ruiz va 
acabar tercer en kumite -46 kg. 
L’aleví Ayman Khella també va 
ser tercer en kumite -30 kg. 

KARATE

La juvenil Paula Franco es proclama 
campiona de Catalunya en kumite
El Shi-Kan va aconseguir una plata i dos bronzes més a les categories infantil i aleví 

La representació del Shi-Kan que va obtenir bons resultats al Campionat de Catalunya infantil
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Rafa Jiménez | Redacció

La comissió consultiva que ha 
creat el CD Montcada va man-
tenir la seva primera reunió el 
12 de febrer. Aquesta comissió, 
formada per una representació 
de dos pares i mares de cadascun 
dels 19 equips del planter verd, 
ha estat ideada per l’entitat que 
presideix Modesto ‘Tato’ Sanchís 
amb l’objectiu de “conèixer 
l’opinió dels pares per millorar 
el nostre futbol formatiu i que, 
al mateix temps, els familiars 

sàpiguen el treball que el club 
està fent i vol fer en un futur”. 
La intenció del club és convocar 
les reunions d’aquesta comissió, 
on també hi participa el seu di-
rector de futbol, Cristóbal Casa-
do, una vegada al mes.

Benjamí B. Va perdre contra el 
FC Cerdanyola D (1-15) i és pe-
núltim al grup 24è de 3a Divisió 
amb 7 punts i un balanç de 2 vic-
tòries, 1 empat i 13 derrotes | RJ 

FUTBOL

El CD Montcada crea una comissió 
per millorar el seu futbol formatiu 
El grup de treball està format per dos representants de cadascun dels 19 equips verds

El benjamí B és penúltim al seu grup
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