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BÀSQUET
El sènior A de la UB MiR es manté 

entre els millors classifi cats de la seva 

lliga, tot i encaixar la primera derrota 

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

A ���� tercer, el Maderas San Andrés CFS Montcada B és quart, mentre que l’equip de l’FB Montcada ocupa el vuitè lloc

L’AE Can Cuiàs continua sense perdre 
i és líder amb un ple de cinc victòries
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rada passada va acabar al cinquè 
lloc del grup 4t de Tercera Ca-
talana amb 45 punts, va pujar 
aquest estiu a Segona gràcies a 
la renúncia d’altres equips. Tot i 
ser un nouvingut, l’equip que di-
rigeix Toni Moreno s’ha adaptat a 
la perfecció a la nova categoria i, 
després de la disputa de cinc jor-
nades, és el líder del grup 3r amb 
cinc victòries consecutives. Des-
prés de guanyar el 20 d’octubre 
a la pista del FB Montcada (3-4), 
els de Can Cuiàs han sumat dues 
victòries més contra l’FS Sant 
Cugat B (7-2) i l’AP Nou Escorial 
B (3-5), amb protagonisme gole-
jador per a Sergio Bagüeste, au-
tor de set gols, fet que l’ha situat
al capdavant de la classifi cació de 
golejadors amb un total de 9. Pre-
cisament Bagüeste, que la tempo-
rada passada jugava a Tercera Di-
visió Nacional amb el CF Cover 
Premià de Mar, va ser un dels fi t-
xatges més destacats que han per-
mès pujar el nivell d’un equip que 
també es va reforçar amb el por-
ter Rafa López, Iván San Nicolás, 
David Ortega i Rachid El Habiba. 
“Tots hauríem signat guanyar 
els cinc primers partits de lliga. 
Era una fi ta difícil d’imaginar, 
encara que vam dissenyar la 
plantilla per aspirar a estar a la 
part alta de la classifi cació”, ha 

comentat Moreno, qui també des-
taca el bon ambient que hi ha al 
vestidor i la intensitat amb la que 
la plantilla afronta, tot i les baixes, 
els entrenaments i els partits. “Els 
jugadors estan il·lusionats i vo-
len lluitar per guanyar la lliga, 
però jo sóc més realista i prefe-
reixo anar partit a partit”, ha dit. 

Preocupació. Tot i aquest bon mo-
ment esportiu, a l’AE Can Cuiàs 
li amoïnen els problemes amb la 
seva pista que, malgrat estar co-
berta, queda impracticable quan 
plou. Moreno parla de “sensació 
d’impotència” per haver d’estar 
pendent del temps a cada jorna-
da i proposa, com a solució, que 
l’Ajuntament tapi els laterals amb  
lones per evitar que entri l’aigua. 

 

 

Rafa Jiménez | R%&'(()*

L’AE Can Cuiàs s’ha adaptat a la perfecció a Segona Catalana i s’està consolidant com un dels aspirants a lluitar per l’ascens a Primera
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Montcada B i l’FB Montcada van 
disputar el 8 de novembre al pa-
velló Miquel Poblet el segon derbi 
montcadenc de la temporada, que 
corresponia a la 2a jornada del 
grup 3r de Segona Catalana i que 
es va ajornar en el seu dia. La vic-
tòria va ser per al segon equip del 
CFS Montcada, que va guanyar 
amb un contundent 9 a 1, desta-
cant els tres gols de Pau Seijas. 

Una setmana més tard, l’FB Mont-
cada va empatar a la pista coberta 
del carrer Bonavista contra l’FS Cas-
tellar B (4-4) després de desaprofi -
tar un avantatge de 4 a 1 i ara és 
vuitè amb 7 punts. Per la seva part, 
el Maderas San Andrés és quart 
amb 10 punts després d’encaixar 
el 10 de novembre la seva primera 
derrota de la temporada a la pista de 
l’Sport Sala Santa Perpètua (6-2), tot 
i avançar-se inicialment per 0 a 2 | RJ

L’CFS Montcada B guanya el derbi contra 
l’FB Montcada amb una golejada per 9 a 1
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El sènior A de la UB MiR con-
tinua situat entre els primers 
classifi cats del grup 7è de Ter-
cera Catalana amb una balanç 
de sis victòries i una derrota en 
7 jornades. El 4 de novembre, 
l’equip de Miguel Ángel Ga-
nella va perdre el seu primer 

partit contra el SESE B (62-63) 
al pavelló Miquel Poblet. Una 
setmana més tard, els montca-
dencs van guanyar a la pista 
de la UE Claret B (68-72) i són 
quarts, empatats amb l’EPSA i 
el SESE B, i a un punt del líder, 
la UB Llefi à | RJ
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La botiga Mi Óptico (Major, 19) ha arribat a un acord amb la UB MiR per 
formar part de la seva llista de comerços col·laboradors. Mitjançant un 
conveni, els jugadors, entrenadors i membres de la junta directiva podran 
participar en una campanya de prevenció de salut visual que inclou el 
regal de 250 ulleres graduades. L’acte formal per establir l’acord es va fer 
el 8 de novembre amb la presència de Carles Vilalta, president de la UB 
MiR; Miguel Climent, responsable de Mi Óptico, així com Marc Gené i 
Ricard Lozano, capitans del sènior A masculí  –tots, a la foto | RJ
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Quique Araujo no continuarà 
sent el coordinador del Fut-
bol Base Montcada després de 
l’acord al qual han arribat amb-
dues parts. El tècnic, que va ser 
presentat al mes de juny, dona un 
pas al costat, per la diferent ma-
nera de veure les seves funcions
al club respecte la quantitat 
d’hores que havia de dedicar 
a la seva feina, “fet que estava 
afectant la meva vida famili-
ar i laboral”, segons ha indicat 
Araujo. 
L’excoordinador, que fa dues 
temporades va ocupar aquest 
càrrec al CD Montcada, lamen-
ta no haver pogut fi nalitzar “un 
projecte que, basat en una 
transformació digital i esporti-
va a llarg termini, hagués situ-
at el club en el punt més alt del 
futbol català”. Al seu compte 
ofi cial de Twitter, l’FB Montca-

da ha agraït la feina feta  per 
Araujo, a qui desitja sort per al 
futur. De moment, el club no es 
planteja fi txar un nou coordi-
nador i apostarà per l’equip que 
formen Dani Busquets, Pepe 
Muñoz i Alejandro Escruela.

Cromos. L’FB Montcada ha 
anunciat que ja disposa dels cro-
mos de tots els equips de l’enti-
tat corresponent a la temporada 
2018-19. Els que acabin aquesta 
col·lecció, podran accedir al sor-
teig d’un monocicle elèctric. 

Ambdues parts tenien una manera diferent de veure les seves funcions i dedicació

Quique Araujo no seguirà sent el 
coordinador del Futbol Base Montcada

FUTBOL
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Manuel Colete va presentar el 
29 d’octubre la seva renúncia a 
seguir entrenant la UD Santa 
María B després de no haver po-
gut sumar cap punt a les quatre 
primeres jornades disputades al 
grup 7è de Quarta Catalana. 
Tot i la seva dimissió, Colete, 
que també és membre de la jun-
ta directiva del FB Montcada, 
encara va asseure’s a la banqueta 
del fi lial el 3 de novembre, encai-
xant la cinquena derrota al camp 
de la UE Rubí C (8-1). “S’havia 
de fer alguna cosa per buscar 
una reacció perquè no estava 
funcionant res i la moral dels 
jugadors estava per terra”, ha 
comentat Colete, qui va voler 
transmetre una fi losofi a de joc 
de toc que no ha sortit bé i que, 
a més, va haver de refer la seva 

plantilla a principi de tempora-
da després de patir quatre bai-
xes, incloent les de tres defenses
centrals. “No vull posar excu-
ses, però hi ha jugadors que 
han hagut de canviar la seva 
posició i, a més, ens ha tocat un 
grup molt complicat en una 
categoria que, tot i ser l’última, 

és molt exigent per a jugadors 
tan joves”, ha dit l’extècnic. 
El substitut de Colete és Enrique 
Gómez, que estava entrenant a 
la UD Águila de Badalona, que 
juga al grup 15è de 4a Catalana. 
Gómez va debutar el dia 10 amb 
una derrota a l’estadi de la Fer-
reria contra el Can Fatjó B (1-2). 

El nou tècnic va debutar el 10 de novembre i l’equip ja encadena sis derrotes seguides

Enrique Gómez substitueix Manuel 
Colete a la banqueta del Santa María B
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jornades anteriors, el primer equip 
de la UD Santa María va encaixar 
el 10 de novembre la seva terce-
ra derrota en 11 partits contra el 
Bellavista Milán (1-2). L’equip de 
Robert Villa és cinquè al grup 9è 
de 3a Catalana, amb 20 punts  | RJ
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la UD Santa María A

Només suma 4 punts i ha encaixat tres derrotes seguides

FUTBOL SALA
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baixa fi ns al penúltim lloc 

Amb una victòria en 7 jorna-
des, el Broncesval CFS Mont-
cada s’ha situat a la penúltima 
posició del grup 1r de 3a Divi-
sió Nacional, tot i que encara té 
pendent un partit a la pista del 
CFS Arenys de Munt. Des que 
va empatar el 13 d’octubre con-
tra l’FS Sant Joan de Vilassar 
(3-3), el sènior A ha perdut els 
tres últims partits que ha dispu-
tat, dos al pavelló Miquel Poblet 
–contra l’FS Sant Cugat (3-5) 

i l’FS Ripollet (1-4)– i un altre 
a la pista de l’Olímpic Floresta 
(5-4). “No esperàvem aquest 
inici tan negatiu, però hem de 
ser realistes i reconèixer que, 
de moment, el nostre objectiu 
ha canviat. Hem de continuar 
treballant per trencar aquesta 
dinàmica”, ha dit el tècnic, Álex 
Fernández, qui reconeix que el 
seu equip necessita “guanyar 
dos partits seguits per tornar a 
agafar confi ança” | RJ

�\ &%W�) (Z`]W' %\ \p&%W, l’FS Ripollet, va fi nalitzar amb victòria dels ripolletencs per 1 a 4
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Enrique Gómez, nou entrenador del fi lial
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L’equip es manté a la part alta amb sis victòries en 7 jornades

BÀSQUET
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encaixa la primera derrota
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CK Montcada i 
l’AEE Montserrat Miró 
comencen una nova 
temporada amb una 
reestructuració de les 
categories
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KORFBAL El korfbal català va començar el 3 i 4 de novembre una nova temporada 
amb una reestructuració de les seves categories. El sènior A del CK Mont-
cada continua a Primera Divisió i va debutar el dia 4 amb una derrota a la 
pista coberta de la Zona Esportiva Centre contra el CK Barcelona (21-27). 
La màxima categoria, que consta de cinc equips, realitzarà al llarg de la 
temporada un total de tres voltes, la tercera de la qual es decidirà per 
sorteig. La nova Segona Divisió, formada per nou clubs, es divideix en 
dos grups i comptarà amb la presència de dos conjunts montcadencs, 
el sènior B del CK Montcada, que jugarà al grup A, i l’AEE Montserrat 
Miró, que ho farà al B. Hi haurà una classifi cació conjunta i es disputaran 
tres voltes, la tercera de les quals constarà d’enfrontaments a partit únic 
contra equips de l’altre grup. El CK Montcada B també va debutar el 4 de 
novembre amb una victòria a casa contra el KC Barcelona B (16-13). En 
canvi, l’AEE Montserrat Miró ha descansat, per diferents motius, a les dues 
primeres jornades i debutarà el 25 de novembre contra el CK Badalona | RJ
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Un total de 33 persones va participar el 4 de novembre en una nova 
proposta del cicle d’excursions que promouen El Cim, el CEAV i el CECC 
amb la col·laboració de l’IME i que consistia en una caminada de 15 qui-
lòmetres al Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs. La propera sortida, de 10 km, 
es farà el 2 de desembre amb destinació al Parc de la Llacuna-Ripollet i 
serà l’última d’aquest any | RJ
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La setena edició d’aquesta cursa d’atletisme que la Joventut Atlètica 
Montcada organitza a la serralada de Marina se celebrarà el proper 
28 d’abril. Les inscripcions s’obriran al gener de l’any vinent | RJ
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El Club Excursionista Inde-
pendent de Catalunya (CEI), 
amb seu a Sant Cugat, va 
organitzar l’11 de novembre 
a la serralada de Marina la 
Kami-Cei, la seva caminada 
popular que, en la seva on-
zena edició, va reunir prop 
de 200 marxaires amb la 
col·laboració d’una trentena 
de voluntaris. La caminada, amb sortida i arribada davant del pavelló Mi-
quel Poblet, va tenir tres recorreguts de 15, 18 i 25 quilòmetres. Els orga-
nitzadors han agraït la col·laboració rebuda per part de l’Ajuntament | RJ
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Quarta Catalana amb una única derrota en sis jornades

Aquest equip de nova creació que 
entrena Sergi López només ha per-
dut un partit després de la disputa 
de sis jornades al grup A de Quarta 
Catalana. Els lassal·lians són quarts 
amb 9 punts i, a les dues últimes 
jornades, han empatat contra el CH 
Sant Andreu (30-30) i han guanyat 
a la pista de l’Handbol Gavà C (21-
28). A Primera Estatal, el sènior A 
és vuitè després de caure contra el 
JH Mataró (29-19) i el CH Sant Es-
teve Palautordera (32-35) | RJ 

El CD Montcada deixa 
escapar dos punts 
a l’últim minut i perd 
el segon lloc de la lliga
E+ conjunt que entrena Claudio 
Festa comparteix, amb un total 
de 23 punts, la segona posició del 
grup 2n de 2a Catalana amb el 
CCD Turó Peira després d’empatar 
el seu últim partit contra el Young 
Talent Badalona Sud (1-1) per cul-
pa d’un gol en contra al minut 89. 
Una setmana abans, els verds ha-
vien guanyat al camp del Valldoreix 
(1-3) | RJ 

L’equip d’Antonio Moya va aconse-
guir l’11 de novembre al camp del 
CE Sant Jordi (1-2), i en partit cor-
responent a la 9a jornada, la prime-
ra victòria de la temporada a fora 
de casa gràcies als gols d’Adriana 
‘Ronnie’ Domínguez i d’Ainara Ta-
lavera. Les montcadenques, que 
una setmana abans havien perdut 
a l’estadi de Can Sant Joan contra 
el líder, el CF Palautordera (0-6), 
sumen 11 punts i són novenes al 
grup 2n de Primera Catalana | RJ 
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primer partit a domicili al camp del CE Sant Jordi (1-2)

Amb un total de 8 punts, el primer 
equip del CTT La Unió ocupa la 
sisena posició al grup 1r del cam-
pionat Preferent de Barcelona des-
prés d’encaixar l’11 de novembre 
la segona derrota de la temporada 
a la pista del TT Badalona (6-0), en 
partit corresponent a la sisena jor-
nada. Per la seva part, els sèniors B 
i C –a la foto, un dels jugadors– del 
CTT La Unió, que juguen als grup 
2ns de Segona A i Tercera respecti-
vament, encara no han pogut gua-
nyar cap jornada i ocupen la cua 
de les seves classifi cacions | RJ 
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de casa amb un balanç d’una victòria i una derrota

L’equip de Paco Hidalgo va obtenir el 4 de novembre la seva segona vic-
tòria de la temporada, la primera a domicili, al camp de l’AEC Manlleu 
(0-1) gràcies a un gol de Javi Ruiz. Una setmana més tard, els de Can 
Sant Joan van perdre al camp del CF Sabadell Nord (4-1) i, després de 
la disputa d’11 jornades, ocupen la 15a posició al grup 1r de Primera 
Catalana amb 11 punts. D’altra banda, el porter Jordi Rivera, que esta-
va sent suplent d’Alfonso Medina, ha anunciat que deixa el futbol | RJ 
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La Unió encaixa la 
seva segona derrota
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Juga a Primera Divisió i ha estat escollida capitana de l’equip

BÀSQUET
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a l’NCCA nord-americana

Paula Orenes va debutar el 6 
de novembre amb l’equip de 
la Universitat Internacional de 
Florida, de Miami, a la confe-
rència C-USA de la Primera 
Divisió de l’NCAA (Associació 
Nacional Esportiva Università-
ria). El primer partit de la lliga 
va fi nalitzar amb derrota con-
tra la Universitat de Miami (43-
94). Orenes, que ha estat esco-
llida capitana del seu equip, va 
sortir al quintet inicial, aconse-
guint 3 punts en 29 minuts | RJ

¨SU
Paula Orenes, amb la samarreta de la FIU

L’Electrodomèstics Carretero 
CFS Montcada A va guanyar 
clarament, amb un 0 a 15, el derbi 
prebenjamí que es va disputar el 
10 de novembre a la pista de l’AE 
Can Cuiàs. Leo Gómez i Alan 
Lopez, amb cinc i quatre gols 
respectivament, van ser els pro-
tagonistes de la golejada visitant.
Després de la disputa de cinc jor-
nades, el prebenjamí A del CFS 
Montcada és líder del grup 7è 
amb cinc victòries mentre que 
l’AE Can Cuiàs és quart amb dos 
triomfs i tres derrotes.

FUTBOL SALA
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prebenjamí contra l’AE Can Cuiàs
L’Electrodomèstics Carretero va vèncer per 0 a 15 i és líder amb cinc victòries seguides

Rafa Jiménez | R%&'(()*
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Va contribuir a la victòria en el debut contra Corea (4-0)

FUTBOL
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gols al Mundial sots-17

Claudia Pina, jugadora mont-
cadenca de 17 anys del FC 
Barcelona, va marcar dos gols 
en la victòria que la selecció es-
panyola va aconseguir el 14 de 
novembre contra la República 
de Corea (4-0) en el seu debut 
al Mundial sots-17 que s’està 
disputant a Uruguai fi ns a l’1 
de desembre. Espanya forma 

part del grup D i tornarà a 
jugar en aquesta primera fase 
contra Colòmbia, el dia 17, i 
Canadà, el dia 21. 
La selecció sots-17 va aconse-
guir la tercera posició a l’últi-
ma edició del Mundial que es 
va disputar a Jordània al 2016 
i és la vigent campiona d’Eu-
ropa | RJ
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Claudia Pina es va proclamar aquest estiu subcampiona del món amb la selecció espanyola sots-20
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l’escoleta del CFS Montcada van 
participar l’11 de novembre a la 
primera Trobada de Promeses de 
Barcelona d’aquesta temporada 
que la Federació Catalana de Fut-
bol va organitzar a Esparreguera. 
Els conjunts locals van jugar contra 
l’equip amfi trió, el CFS Sant Joan 
Despí, l’FS Olesa i el Palau Solità i 
Plegamans 2007 | RJ
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a Esparreguera
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La Federació catalana l’ha convocat per competir a Ponferrada

KARATE
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al campionat d’Espanya

Paula Franco, del club Shi-Kan, 
ha estat seleccionada per la Fe-
deració Catalana de Karate per 
disputar el Campionat d’Espa-
nya que se celebrarà entre el 24 
i el 25 de novembre a Ponfer-
rada. Franco, que és la vigent 
campiona de Catalunya, com-
petirà en kumite a la categoria 
júnior femenina de -59 kg | RJ þ'X\' fW'`(Z '`)Wî '\ ('íe)Z`'] &_�^e'`ÿ'
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L’equip, que ha descansat en dues jornades, és vuitè

FUTBOL. FB MONTCADA
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partits per al juvenil C 

El juvenil C del FB Montcada, 
que només ha disputat quatre 
partits –ja que ha tingut dues 
setmanes de descans en sis 
jornades– és vuitè al grup 27è 
de Segona Divisió. L’equip ver-
mell suma sis punts gràcies a 
les victòries que va aconseguir 
en el seu debut al camp de la 

UE Sant Fost B (0-9) i contra 
la UD Lourdes (4-0) a l’estadi 
de la Ferreria, a la 4a jornada. 
En contrapartida, el juvenil C 
ha perdut els altres dos partits 
que ha disputat al camp de la 
UE Mollet C (4-0) i a la darre-
ra jornada, a casa, contra l’EF 
Barberà-Andalucia C (1-4) | RJ
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El juvenil C del FB Montcada va perdre el 10 de novembre contra l’EF Barberà-Andalucía C (1-4)

Irene Aguado, que debutava a la 
categoria alevina, i Álex López, 
que s’estrenava en un torneig 
d’alt nivell, no es van classifi car  
per al campionat estatal després 
de quedar eliminats al Torneig 
Zonal Classifi catori (Catalunya-
Aragó-Balears-Navarra) que es 
va disputar entre l’1 i el 3 de no-
vembre a Bàscara (Girona). Els 
dos jugadors del CTT La Unió 
encara tenen una nova oportuni-
tat de classifi car-se per al torneig 
nacional que es farà a Saragossa 
a principis de desembre | RJ

Aguado i López 
es queden fora 
de l’estatal

TENNIS DE TAULA
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