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KORFBAL
El sènior A del CK Montcada es 

classifi ca per jugar la seva primera 

fi nal de la Copa Catalana A

HANDBOL
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10 de desembre al pavelló Mi-
quel Poblet els 18 conjunts que 
ha confeccionat per a aquesta 
temporada i que reuneix uns 250 
jugadors entre les categories mas-
culina i femenina. L’acte va co-
mençar amb la foto conjunta de 
tots els components de l’entitat a 
les grades de l’equipament. El sè-
nior A masculí va fer el passadís 
als diferents equips, que van re-
bre el càlid suport de l’afi ció local. 
A la categoria masculina, el club 
lassal·lià compta amb 10 equips: 
dos benjamins, un aleví, un in-
fantil, dos cadets, un juvenil, dos 
sèniors i un màster. A la categoria 
femenina, disposa de 7 conjunts: 
un benjamí, un aleví, un infantil, 
dos cadets, un sènior i un màster. 
El CH La Salle també ha creat 
enguany un prebenjamí mixte.

En el torn de parlaments, el pre-
sident del CH La Salle, Enric 
Expósito, va posar de relleu el fet 
que l’entitat tingui paritat d’equips 
masculins i femenins: “Per a nos-
altres, és molt important tenir 
conjunts tant a la categoria mas-
culina com femenina, dels quals 
sis pertanyen a l’Escola, sent una 
garantia de futur”. Durant el seu 
discurs, Expósito també va lloar la 
trajectòria de l’entitat. “És el resul-
tat de l’esforç i el treball de totes 
les persones que han treballat al 
llarg dels seus 65 anys d’histò-
ria”, va dir. 
La presentació va comptar amb 
l’assistència del regidor d’Esports, 
Salva Serratosa (ERC), qui va 
desitjar sort als equips en aquesta 
temporada i va animar els juga-
dors i jugadores a “seguir portant 
amb dignitat i orgull el nom de 
Montcada arreu del territori”. 

El club lassal·lià compta amb uns 250 jugadors i dobla conjunts a tots els trams, a excepció dels d’edat juvenil

El CH La Salle presenta els seus equips amb 
paritat entre categories masculina i femenina
Sílvia Alquézar |  �� ��!" #$��

La nombrosa família del CH La Salle va omplir de vermell una de les grades del pavelló Miquel Poblet en el moment de fer la fotografi a conjunta
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porada i fruit de l’acord amb la 
Federació Catalana, el partit que 
el primer equip va jugar el 10 de 
desembre contra l’UE Sarrià (20-
26) es va veure en directe graciès 
a la retransmissió de La Xarxa. 
L’equip de Pau Lleixà, que va per-
dre l’últim partit contra el JH Mataró 
(31-27), és dotzè amb 10 punts | RJ

CD partit del sènior A, 
televisat per la Xarxa

G� HI!JK�!"L �!� #M N� O���!Q Enric Expósito, al costat del regidor d’Esports, Salvador Serratosa
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el 2 de desembre la seva presen-
tació al pavelló Miquel Poblet. 
L’acte, molt festiu i animat per 
un dj, un spekaer i una mascota, 
va servir per conèixer tots els ju-
gadors que integren els 12 equips 
del club. Al marge dels més petits 
de l’escola, l’entitat, que té com a 
assignatura pendent crear equips 
femenins, compta amb dos pre-
benjamins, un benjamí, un aleví,
dos infantils, dos cadets, dos juve-
nils i dos sèniors. 
Després de fer-se una foto de famí-
lia a la grada, els jugadors van anar 
sortint a la pista per saludar l’afi ció. 
En el moment dels parlaments, el 
president del club, Pedro Litrán, 
va agrair l’esforç que fan tots els fa-
miliars dels jugadors i va destacar 
la tasca que realitzen els integrants 
del cos tècnic i el membres de la 

junta perquè “el que fan –va dir– 
no es paga amb diners i, sense 
ells, tot això seria impossible”. 
Per la seva part, el regidor d’Es-
ports, Salva Serratosa (ERC), va 
destacar el compromís del club 
amb el treball de formació i amb 
la ciutat i va confi rmar que, tot i 
la manca de pressupost, l’Ajunta-
ment intentarà millorar el parquet 
de la pista del pavelló i buscarà 
solucionar la saturació dels horaris 
d’entrenaments. El club també va 
agrair la col·laboració dels seus pa-
trocinadors: Broncesval, Maderas 
San Andrés, Bar Manhattan, Elec-
trodomésticos Carretero, Garajes 
Grillo Esport, PH-Quirogel, Instal-
lacions Anjor i Hierros Iserte. 

Campus. Es farà del 27 al 29 de de-
sembre, de 9 a 13h, al pavelló Mi-
quel Poblet, per a jugadors nascuts 
entre el 2002 i el 2011. 

El club que presideix Pedro Litrán va presentar el 2 de desembre la dotzena d’equips que ha confeccionat aquesta temporada

El CFS Montcada revifa gràcies a la injecció 
econòmica d’un grup de patrocinadors
Rafa Jiménez |  �� ��!" #$��

Els jugadors del juvenil B del CFS Montcada es van fer un selfi e en el moment que van sortir a la pista per presentar-se a la seva afi ció
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El sènior A del Club Korfbal 
Montcada s’ha classifi cat per 
disputar, per primera vegada 
en la seva història, la fi nal de 
la Copa Catalana A. L’equip 
de David Rúa va guanyar la 
semifi nal que es va disputar 
el 17 de desembre a Manresa 
contra el vigent campió de la 
competició, l’Assessoria Vallpa-
radís (21-17), en un partit que 
els jugadors montcadencs van 
dominar de principi a fi . La fi -
nal de la Copa A se celebrarà el 
24 de febrer a Castellbisbal i el 
rival del CK Montcada A, que 
és tercer al Top A amb 7 punts, 
serà el CK Barcelona, que va 

guanyar l’altra semifi nal contra 
el CK Castellbisbal (28-20) i 
que és quart a la lliga amb 2 
punts. “Estem molt contents 
d’haver assolit aquest fet his-
tòric ja que és el primer cop 
que el sènior A del club acon-
segueix accedir a una fi nal de 
la màxima categoria, ja sigui 
de lliga o de copa”, ha comen-
tat Rúa. 
El CK Montcada encara po-
dria arrodonir el seu èxit si el 
sènior B guanya la semifi nal 
de la Copa Catalana B que es 
va ajornar contra el CK Platja 
d’Aro i que encara no té una 
nova data per disputar-se | RJ  

KORFBAL

_` abcdef gh ijikh gh mn og pgqege og`res` og `brgede gh tallparadís a la semifi nal

El CK Montcada A disputarà la seva 
primera fi nal de la Copa Catalana A

G� #u v$"Lw��� A jugarà la fi nal de la Copa A
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de 3a Nacional, amb 23 punts, 
després d’haver encadenat quatre 
jornades sense perdre. Una set-
mana després d’empatar contra 
el líder, el FS Ripollet, al pavelló 
Miquel Poblet (7-7), l’equip d’Álex 
Fernandez va sumar un nou triomf 
contra el CE Vacarisses (6-4) i està 
a un punt del primer, el FS Isur | RJ

El primer equip puja 
a la segona posició
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campiona de Catalunya

Paula Franco, de la categoria ca-
det de +53 kg, es va proclamar 
campiona de Catalunya en ku-
mite a la competició Kius Infantil 
que es va disputar el 16 de de-
sembre al pavelló Miquel Poblet. 
El Shi-Kan que presideix José Ro-

dríguez va obtenir cinc medalles 
més gràcies a les actuacions del 
cadet Moisés Goméz i els juvenils 
Lucía Franco i Oriol Orellana, 
que van guanyar l’argent. Els ju-
venils Ayman Khella i Jan Abad 
es van penjar el bronze | RJ 
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.....Minut i resultat....................................
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Camina’ tanca 
el 2017 amb 
més de 500 
inscripcions 
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EXCURSIONISME

‘Montcada Camina’ ha tancat el seu primer any de funcionament 
amb un bon balanç de participació, un total de 523 inscripcions en 
les 11 excursions que s’han fet des del febrer fi ns al desembre per 
diferents espais naturals de la ciutat. L’activitat l’organitzen conjun-
tament l’IME i les entitats El Cim, CEAV i el Centre Excursionista de 
Can Cuiàs. La major assistència s’ha concentrat a la primavera, amb 
més d’un centener de persones a cada sortida, i en canvi, cap a fi nal 
d’any, la xifra s’ha reduït a una vintena –com va ser el cas de l’última 
sortida de 2017 –a la foto– que es va fer el 3 de desembre amb 
destinació al parc de la Llacuna-Ripollet. La segona edició del cicle 
es presentarà a fi nals de gener i la primera sortida es farà durant el 
primer cap de setmana de febrer | LR

ÀÁ ÂÃÄÅÆÇ ÈÉÂÊËÁÌ ÍÉ ÉÊÆÄÂÎÏËÅÇ ÎÁ Ð ÑÎ ÑÎÂÎÈÒÇÎ ÁÉ ÓÎÇÊÎÇÉ ÍÅÊÓÔÇÅÉ É ÁÉ
lliga contra el FS Polinyà (10-5). Després de perdre el seu últim partit a 
la pista del FS Castellbisbal B (3-2), l’equip de José Luis Carrasco té 11 
punts i és desè al grup 2n de Segona Catalana. Al grup 4t de Tercera 
Catalana, l’AE Can Cuiàs, que va guanyar a l’última jornada a la pista 
del CE González Serra B (1-6), és quarta amb 18 punts. Al mateix 
grup, el CFS Montcada B és setè amb 14 punts i un partit menys | RJ 

FUTBOL SALA
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El FB Montcada acumula onze 
partits sense conèixer la derrota
El sènior femení del FB Montcada, que el 3 de 
desembre va aconseguir la seva tercera victòria 
seguida al camp del CF Soses Femení (1-3), va 
empatar el seu darrer partit contra el FC Sant Cu-
gat B (0-0) i acumula onze jornades sense per-
dre. Les ‘reds’ ocupen la quarta posició al grup 2n 
de Primera Divisió amb 23 punts i encara tenen 
opcions d’acabar la primera volta al segon lloc, tot 
i que el primer partit del 2018 serà al camp del 
líder, la Fundació Terrassa. “Les jugadores estan 

treballant bé i estem demostrant que tenim un 

grup que sap competir. Jugar al camp del líder 

serà una motivació per tornar de les vacances de 

Nadal amb les piles carregades”, ha dit Moya | RJ

L’UE Sant Joan renova el contracte 
de patrocini amb LafargeHolcim

L’acord per a aquesta temporada es va formalitzar el 
5 de desembre durant la visita que una representa-
ció del club, formada pels jugadors, el cos tècnic i 
una part de la junta directiva, va fer a la fàbrica. El 
seu director, José Luis Coleto, va rebre de mans del 
president de l’UE Sant Joan-Atlètic, José González –
ambdós a la foto–, una samarreta amb el número cent, 
amb motiu del centenari de la planta a Montcada. A 
nivell esportiu, l’equip és 14è al grup 1r de Primera 
Catalana després d’empatar contra l’UE Llagostera B 
(1-1) i perdre al camp del CE Banyoles (1-0) | RJ/^ '-
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L’empat està sent el resultat més 
habitual per al CD Montcada des 
de l’arribada de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ a la seva banque-
ta. Des del seu debut,  els verds 
acumulen un balanç de tres em-
pats i una derrota. Una setmana 
després de perdre el seu primer 
partit al camp de la Fundació 
Privada Hermes (2-1), l’equip de 
‘Pinti’ va empatar contra el CE 
Canyelles (2-2) i ocupa la dotze-
na posició al grup 2n de Segona 
Catalana, amb 17 punts | RJ 

MUNTANYISME
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rescatat a Osca
Els fets van passar el 28 de 
novembre quan el muntanyenc, 
que preferix mantenir-se en 
l’anonimat, feia en solitari una 
travessa entre els refugis de Res-
pomuso i Bachimaña en una 
zona d’alta muntanya a Osca. El 
membre del CEAV, que va quedar 
desorientat després de patir una 
caiguda a prop de l’Ibón de Teba-
rray, a 2.600 metres d’alçada, va 
donar les coordenades de la seva 
ubicació gràcies a una aplicació 
del seu telèfon mòbil. Agents de 
l’equip de muntanya de la Guàr-
dia Civil el van rescatar a les 
2.45h de la matinada –sis hores 
després del primer avís–, supe-
rant les adversitats provocades 
per la neu i el fred. L’endemà, el 
muntanyenc va ser traslladat en 
helicòpter a Panticosa i, actual-
ment, es recupera d’un principi 
de congelació als dits grossos del 
peu i d’una abrasió que es va fer 
al gluti | RJ
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primera volta, l’equip és setè al grup 3r de 
Tercera amb 20 punts i un balanç de set 
victòries i sis derrotes. El conjunt de Miguel 
Ángel Ganella només ha encaixat una der-
rota contra el CB Sant Josep (85-79) a les 
últimes quatre jornades, aconseguint tres tri-
omfs contra el Front Marítim (77-65), l’Ass. 
Sant Martí Esport (65-44) i l’AE Stucom (85-
64). “El nostre objectiu és anar ocupant 

una zona tranquil·la perquè estem en una 

temporada de transició. Juguem en un grup molt igualat i el primer 

partit de la segona volta marcarà si podem aspirar o no a les prime-

res posicions”, ha dit Ganella | RJ 
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Colete substitueix Torres a l’UD Santa María B

José Antonio Torres –a la foto– ha 
deixat de ser entrenador del segon 
equip del club de Terra Nostra, que 
és penúltim al grup 8è de Quarta 
Catalana amb 7 punts en 13 jorna-
des. El seu substitut és Manuel Co-
lete. D’altra banda, el primer equip 
és el sisè del grup 9è de Tercera 
després d’haver guanyat dos partits 
seguits contra l’At. Vallès (4-1) i el 
CP Sarrià B (0-3) | RJ 3-F-
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representat per dos jugadors 
al Campionat d’Espanya de 
seleccions autonòmiques que 
es disputarà a Vigo i Ponteven-
dra (Galícia) entre el 2 i el 7 de 
gener. Mireia Heredia, del CH 
La Salle, i Josep Quirós, del 
BM Granollers, han entrat en 
la llista defi nitiva de les selec-
cions catalanes cadet femenina 
i juvenil masculina, respectiva-
ment. Els juvenils jugaran la 
primera fase al grup B contra 
Euskadi, Navarra i Castella i 
Lleó mentre que les cadets ho 
faran al grup A contra Madrid, 
Navarra i les Illes Canàries. 

D’altra banda, Quirós ha estat 
convocat per la Federació Es-
panyola d’Handbol per formar 
part de la llista de 60 jugadors 
–nascuts entre els anys 2000 i 

2001– que participaran a unes 
jornades de formació que es 
faran entre el 8 i el 15 de febrer 
al CAR de Sierra Nevada, a 
Granada.  

HANDBOL

H�����a i Quirós, seleccionats per 
disputar el Campionat d’Espanya
Jugaran, entre el 2 i 7 de gener, amb els combinats catalans cadet i juvenil, respectivament 

Rafa Jiménez | ®!��wwK}

Mireia Heredia i Josep Quirós aspiren a proclamar-se campions d’Espanya a les seves categories
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TENNIS DE TAULA
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concentracions al CAR 

Irene Aguado, jugadora de 10 
anys del CTT La Unió, va parti-
cipar en dues concentracions que 
es van fer al Centre d’Alt Rendi-
ment (CAR) de Sant Cugat en-
tre el 16 i el 21 de desembre. La 
Federació Catalana la va convo-
car per entrenar-se els dies 16 i 17 
en règim intern i, posteriorment,
entre els dies 18 i 21, va partici-
par en una de les cinc concentra-
cions que la Federació Espanyo-
la va convocar arreu del territori 
estatal. “Durant aquesta set-
mana, ha pogut entrenar-se 
amb tècnics de primer nivell 
i jugadores de rànquing ele-
vat. Tot el que sigui innovar i 
aprendre és molt positiu per 
al seu desenvolupament”, ha 
comentat el seu tècnic i pare, 
Francisco Javier Aguado. La 
montcadenca, que ocupa la sise-

na posició al rànquing nacional,
es prepara per al torneig estatal 
que es disputarà al mes de febrer 
a Valladolid on aspira a poder 
jugar les eliminatòries

Open de Nadal. La sisena edició  
del torneig es farà el 30 de de-
sembre, a les 16h, a La Unió  | RJ
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S’ha recuperat després d’encaixar quatre derrotes seguides

FB MONTCADA
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jornades sense perdre

Després d’haver perdut a les 
quatre primeres jornades, el 
juvenil C del FB Montcada 
ha reconduït la seva situació 
al grup 32è de Segona Divisió 
gràcies a una ratxa de cinc par-
tits sense perdre. Amb un ba-
lanç de tres victòries i dos em-
pats, els vermells s’han situat
a la novena posició amb 11 
punts. A les últimes jornades, 
el juvenil C va golejar el CD 
Sentmenat (5-1) a l’estadi de 
Can Sant Joan –a la foto– i va 
empatar al camp del FC Sant 
Quirze del Vallès (3-3).

Nadal. El FB Montcada organit-
zarà un torneig per alevins que 
és disputarà a l’estadi de la Fer-

reria els dies 27, 28 i 29, de 17 
a 20.30h. Hi participaran els sis 
equips de l’entitat i 18 més de 
fora del municipi que han estat 
convidats | RJ

Es va proclamar campió del 30è 
Torneig de Nadal que el Consell 
Esportiu de Sabadell va organit-
zar el 16 de desembre a la capital 
de Vallès Occidental. La compe-
tició va comptar amb la partici-
pació de 10 equips de la comarca, 
incloent també el benjamí B 
lassal·lià | RJ

Èxit del benjamí 
A del CH La Salle 
a Sabadell
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lana per participar al LXXV Cros Internacional Juan Muguerza que 
se celebrarà el 14 de gener a Elgoibar (Guipúscoa). De la Torre va 
acabar a la segona posició de la seva categoria al Cros de Grano-
llers que es va disputar el 3 de desembre. D’altra banda, el veterà 
Ildefons Teruel i la cadet Lucía Navarrete, també de la JAM, van 
aconseguir la segona i tercera posició respectivament al Cros de 
Cerdanyola que es va celebrar el 16 de desembre | RJ 
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CFS MONTCADA/AE CAN CUIÀS
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Els prebenjamins A i B 
del CFS Montcada han 
acabat la lliga al tercer 
i quart lloc dels grups 
7è i 8è respectivament. 
L’A ha sumat un total 
de 18 punts (6 victòries 
i 4 derrotes) mentre 
que el B –a la foto de 
dalt– n’ha aconseguit 
12 (4 triomfs i 6 des-
fetes). D’altra banda, 
el  prebenjamí de l’AE 
Can Cuiàs –a la foto de 
sota– també ha fi nalit-
zat al quart lloc del grup 
9è amb 12 punts (4 vic-
tòries i 6 derrotes) | RJ 
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fi nalitzat la seva participació al 
grup 4t del nivell C a l’última po-
sició, sense cap victòria en vuit 
jornades. Els blaus van acabar la 
primera fase el 16 de desembre 
amb una derrota contra el CB 
Mollet (6-56) –a la foto. D’altra 
banda, el club organitza el 27 i 
28 de desembre un torneig pre-
mini a la pista coberta | RJ

El Pre-Infantil de 
l’UB MiR acaba 
la primera fase 
sense victòries 
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Irene Aguado, al CAR de Sant Cugat
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GIMNÀSTICA
2ù¶×¹³÷´µ) 3÷Ù¼º¼4 ¼³ õ¶ö»µ×¼³ ½¶ 5¼½¼³ ½¶³ òø 2¼ ðºµ)

El Club Gimnàstic La 
Unió va organitzar el 10 
de desembre el seu fes-
tival de Nadal al teatre 
de La Unió. Les dues 
sessions programades 
es van omplir amb els 
familiars de les gim-
nastes que van oferir 
un espectacle sobre 
l’evolució humana | RJ ')*+,
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