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La UE Sant Joan At. s’ha mar-
cat com a prioritat reforçar la 
plantilla durant els pròxims 
dies per capgirar la situació. 
Després de 12 jornades, els ho-
mes d’Osvaldo Leboso es tro-
ben a la tretzena posició amb 
13 punts al Grup Novè de Se-
gona Territorial. El cos tècnic 
ha reiterat en diverses ocasions 
des de l’inici de la temporada la 
manca d’efectius, un fet que s’ha 
agreujat a les darreres setmanes 
a causa de les lesions i les san-
cions. “Tinc molts problemes 
per fer l’onze titular perquè 
no puc repetir alineació i hi 
ha molts nois que no juguen 
en la seva posició habitual”,
ha assenyalat Leboso. El presi-
dent, José González, coincideix 
amb l’entrenador que “cal am-
pliar la plantilla per ser més 
competitius, estem mirant de 
reforçar les tres línies”. En 
aquest sentit, ja han arribat els 
primers fitxatges: el migcampis-
ta Roger, d’Hondures, i el por-
ter Javi Díaz, que han debutat ja 
amb els montcadencs.

A casa. L’assignatura pendent 
del Sant Joan a nivell de re-
sultats és guanyar davant la 
seva afició, una situació que 
no es produeix des de principi 
d’octubre. De fet, el Sant Joan 
ha sumat a casa només una 

victòria i un empat, encaixant 
dues derrotes. A domicili, els 
montcadencs han obtingut 
un total de 9 punts, amb dos 
triomfs, tres empats i només 
una ensopegada. “Enguany te-
nim jugadors que ho fan mi-
llor en camps més grans que 
el nostre”, opina González.
A les dues últimes jornades, 
el Sant Joan només ha pogut 
adjudicar-se un punt davant de 
rivals situats a la part alta de la 
taula. Els locals van empatar a 
Cardedeu a un gol, mentre que 
a la setmana següent van cau-
re derrotats davant del Lliçà 
d’Amunt, el líder, per 1-3. La 
nota negativa en el capítol de 
lesions ha estat el trencament 
de la clavícula de Gabriel al 
matx a domicili, que el deixarà 
fora de l’equip un parell de 
mesos com a mínim.

Sílvia Alquézar | Redacció
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JOCS ESCOLARS
Mig miler d’infants va 
participar a la presentació de 
la nova temporada el dia 20

HANDBOL
El primer equip de La Salle s’ha 

retrobat amb la victòria després 

d’una ratxa negativa de resultats

PÀG. 30 PÀG. 28

El Sant Joan veu prioritari reforçar 
la plantilla per capgirar la situació
L’assignatura pendent dels montcadencs és guanyar a casa, un fet que no succeeix des de principi d’octubre 
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El Sant Joan ha de fer acrobàcies cada setmana per confeccionar l’alineació per als partits

FUTBOL

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
agafa oxigen 
amb un empat i 
una victòria 

L’equip femení de l’EF Montca-
da s’ha allunyat de les darreres 
posicions del Grup Segon de 
Primera Divisió després de su-
mar dos resultats positius con-
secutius. Les noies d’Antonio 
Moya van plantar cara al cin-
què classificat, l’Igualada, amb 
el que van empatar a dos gols 
a casa. Les montcadenques 
van aconseguir igualar el mar-
cador al darrer minut després 
d’un rebot. Les golejadores lo-
cals van ser Nerea i Pili. Una 
setmana abans, l’Escola va 
superar el Lourdes de Mollet, 
un rival de la zona baixa, per 
2-3 en un matx força igualat 
amb alternances constants en 
el marcador. Les autores dels 
tants montcadencs van ser Ne-
rea i Paola. “No hem jugat bé 
perquè ens hem encomanat 
del seu joc lent, però el més 
important és la victòria, que 
ens dóna oxigen a la taula”,
ha manifestat Moya.    

El femení va empatar a 2 amb l’Igualada
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L’àrbitre suspèn el matx entre el Parera i el Santa María amb un 0-1 al marcador

La UD Santa María va viure el dia 

28 al camp del Parera una situació 

força insòlita que va desembocar en 

la decisió del col·legiat de suspendre 

el matx al minut 29 amb el marca-

dor de 0-1 amb un gol d’Eric. Un 

home que es trobava fora del recinte 

esportiu va increpar els locals, que 

van abandonar el terreny de joc i, a 

l’exterior, es va originar una baralla 

que va donar peu a la suspensió de 

l’enfrontament. En el moment de 

tancar aquesta edició, encara no 

s’havia fixat la data per jugar els mi-

nuts que resten pendents del partit.

Una setmana abans, el conjunt de 

Terra Nostra es va col·locar líder del 

Grup Dissetè de Tercera Territorial 

després de guanyar l’Espanya, un 

rival directe en la lluita pel títol de 

lliga, per 3-0 en un matx rodó per 

als montcadencs. Ja al minut 12, els 

homes de José Luis Sánchez domi-

naven el marcador per 2-0: el pri-

mer de vaselina a càrrec d’Enrique 

i el segon de Víctor. Al minut 27, 

Jerian va aprofitar un rebuig de la 

defensa dels visitants per fer pujar 

el darrer gol a l’electrònic. El tècnic 

s’ha mostrat content de la trajectòria 

de la plantilla “perquè està exhibint 

un bon joc i els resultats ens acom-

panyen” | SA 
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Els montcadencs aspiren a superar el Poble Sec a domicili per allunyar-se del descens

El CD Montcada no va des-
merèixer res davant un dels ri-
vals amb el pressupost més ele-
vat de Primera Catalana. Tot 
al contrari. Els homes d’Iván 
Rodríguez van plantar cara la 
Rapitenca en un matx èpic per 
als jugadors locals que va acabar 
amb empat a dos. Els verds, en-
cara amb moltes baixes per lesió, 
van dominar el joc, van arribar a 
parar un penal molt rigorós a les 
acaballes del matx i van defensar 
el resultat amb un home menys 
fins al minut 97 quan, en una ju-
gada desafortunada, el porter de 
la Rapitenca va fer una vaselina 
que es va colar a la porteria local 

significant el 2-2. “No perme-
trem que el CD Montcada esti-
gui abaix, lluitarem contra tot 
per salvar la categoria perquè 
els nostres jugadors ho estan 
demostrant cada dia al terreny 
de joc”, ha indicat el president 
verd, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
referint-se a la polèmicas que 
s’han produït a la lliga “perjudi-
cant sempre els nostres interes-
sos”. El comitè de competició ha 
sancionat el Montcada amb 265 
euros de multa pels aldarulls en 
finalitzar el matx. Una de les no-
tes més positives del matx contra 
la Rapitenca va ser el gran partit 
que va jugar el  juvenil Albert 
Jiménez, que va sortir de titular 

per primera vegada. El jove, de 
només 17 anys i provinent del 
juvenil del CD Montcada, va fer 
el passi del primer gol local i va 
marcar el segon. 
Malgrat la derrota, la plantilla 
està preparant com si fos una 
final el partit que el dia 5 dis-
putarà al camp del Poble Sec, el 
penúltim classificat amb 6 punts. 
El Montcada, quart per la cua 
amb 11, és conscient que el re-
sultat aconseguit pot marcar el 
seu futur a la competició. “Una 
victòria ens aniria genial per 
marcar distàncies amb la zona 
de descens”, ha dit el tècnic, Iván 
Rodríguez. La directiva ha fixat 
el proper partit a casa contra el 

Vic com a jornada econòmica, i 
per tant, els socis hauran de pa-
gar tres euros.
D’altra banda el club ha arribat 
a un acord amb McDonald’s 

Montcada, que s’anunciarà amb 
publicitat a l’estadi de la Ferreria. 
També se sortejaran menús gra-
tuïts entre els socis que vinguin a 
veure els partits de casa. 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada exhibeix la seva 
millor cara davant la Rapitenca 

El Mausa baixa a la cinquena posició 
amb tres derrotes consecutives

FUTBOL SALA. PRIMERA B

Després de perdre a Mataró (7-
6), l’FS Mausa ha encaixat dues 
noves derrotes contra rivals si-
tuats a la part alta de la classifica-
ció del Grup Primer de Primera 
B. Al darrer matx jugat a casa, 
els homes de Juan Antonio Jaro 
van caure davant del Rapid San-
ta Coloma per 5 a 6. El partit va 
ser intens i no exempt de polèmi-
ca ja que, segons la plantilla local, 
un dels gols colomencs va anar 
precidit  d’una mà del rival.
Pel que fa a l’últim partit a do-
micili, el Montcada va perdre a 
Arenys de Munt per 8-2 a una 
pista on els locals es mantenen 

invictes. Ja als primers minuts, 
els locals es van avançar amb un 
2-0, però els montcadencs van 
reaccionar amb un millor joc, 
tot i que no es va reflectir en el 
marcador. Abans del descans, 
el rival va ampliar la diferència 
amb un gol més. A la represa, el 
Mausa s’ho va jugar tot amb la 
tàctica del porter-jugador sense 
encert, i l’Arenys va sentenciar 
fins al 8-2.

Anàlisi. El jugador Miguelito va 
reconèixer després del partit que 
la plantilla havia quedat “tocada 
pel resultat i la derrota”. Mal-
grat tot, el primer equip de l’FS 

Mausa va fer al dia següent una 
trobada per reflexionar sobre els 
darrers resultats. “Hem passat 
un sotrac, però seguim amb 
les mateixes ganes que al prin-
cipi”, ha indicat el jugador Mi-
guelito, qui afirma que la plan-
tilla continuarà treballant per 
recuperar els primers llocs i estar 
a dalt a la classificació. El primer 
equip del Mausa va jugar el 28 
de novembre un partit amistós 
contra el sènior B al pavelló Mi-
quel Poblet que li va servir per 
analitzar la situació.
El Montcada és al cinquè lloc 
amb 16 punts, a cinc de diferèn-
cia del Rapid, el líder.    

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada ha demostrat que no s’empetiteix davant de cap rival a la lliga
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Després de l’ensopegada a Mataró, els locals també han perdut amb el Rapid i l’Arenys

El Mausa no va poder endur-se el triomf al pavelló Miquel Poblet davant del Rapid, el líder
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Sílvia Alquézar  | Redacció



28 1a quinzena | Desembre 2010Esports

Els locals jugaran el matx ajornat contra el Sant Josep de Girona el 5 de desembre a casa

El Valentine ha consolidat el 
bon joc amb una nova victòria 
al Grup Segon de la Copa Ca-
talunya, després de superar el 
Blanes per 84 a 72 en un gran 
matx del conjunt de Boris Bali-
brea, que es troba a la dotzena 
posició amb 5 triomfs i 5 de-
rrotes. El Montcada va domi-
nar el ritme del matx des del 
començament, col·locant-se per 
davant en el marcador al segon 
quart. Segons el tècnic, la clau 

de l’enfrontament va ser la bona 
defensa i la intensitat, que van 
permetre neutralitzar els dos ho-
mes més importants del Blanes: 
Palomino i Lamin Sima. “Estic 
molt content de com estem 
funcionant i del sacrifici dels 
meus homes tant als partits 
com als entrenaments”, ha dit 
Balibrea. Una setmana abans, 
però, els montcadencs van caure 
derrotats a la pista del Montgat, 
empatat a triomfs amb el Mont-
cada, per 80 a 67. Els amfitrions 

van anar durant tot el partit per 
davant en el marcador amb 10 
punts de diferència de mitjana i 
només al tercer quart els valle-
sans es van poder acostar a cinc 
punts. Aquesta derrota va tren-
car la ratxa de quatre victòries 
consecutives del club montca-
denc. D’altra banda, el conjunt 
local jugarà el matx ajornat con-
tra el Sant Josep de Girona el 
pròxim 5 de desembre al pavelló 
Miquel Poblet a les 19h. Si venç, 
el Valentine seria sisè.  

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine consolida el bon joc 
amb un triomf davant el Blanes

La Salle Iste femení es manté invicta a l’espera de jugar amb dos rivals de la part alta

La Salle masculí s’ha retrobat 
amb la victòria a la Lliga Cata-
lana després de superar el Sant 
Martí Adrianenc B per 39 a 35 en 
un matx força igualat en què els 
montcadencs sempre han anat per 
davant. Els locals, que no guanya-
ven des del 17 d’octubre contra el 
Sant Quirze, van sortir fluixos en 
defensa però, a mesura que van 
passar els minuts, La Salle va mi-
llorar el seu joc fins aconseguir la 
renda de 4 gols al final del partit. 
“El triomf és important perquè 
hem trencat la ratxa negativa 
de resultats”, va indicar el capità, 
Xavi Benítez, qui va destacar el 
joc dels germans Pau i Albert Ma-
resma “per tirar de l’equip en els 
moments difícils”.

Una setmana abans, els montca-
dencs van disputar el derbi con-
tra La Salle Bonanova, que es 
van endur els barcelonins per 28 
a 27. Per al tècnic local, Dídac de 
la Torre, el resultat és just perquè 
“nosaltres no vam fer mèrits per 
guanyar, no vam estar bé en de-
fensa i vam jugar massa ràpid”.
La Salle ocupa la sisena posició 
amb 11 punts. 

Sènior femení. La Salle Iste conti-
nua invicta a Primera Catalana 
amb dues noves victòries al Grup 
B. Les noies d’Esperanza Hoyos 
van superar el Sant Joan Despí per 
9 gols de diferència (18 a 27). Mal-
grat el resultat, el triomf no va ser 
fàcil per a les montcadenques, que 
van començar fluixes en defensa 

i van arribar al descans perdent 
d’un gol. A la represa, la reacció 
de La Salle Iste no es va fer espe-
rar i, jugant al contraatac, va anar 
obrint distància en el marcador. 
Al matx següent disputat a casa, 
les locals també van tenir més pro-
blemes dels previstos per superar 
el Tarragona, el penúltim classifi-
cat, per 24 a 20. L’entrenadora va 
aprofitar el partit per fer alguns 
canvis i donar minuts a les juga-
dores no tan habituals. “La jor-
nada de descans ens anirà molt 
bé per preparar els dos pròxims 
partits contra rivals directes”, ha 
indicat la jugadora Núria Sánchez. 
La Salle Iste s’enfrontarà primer 
al Cornellà, el tercer, i després a 
l’OAR Gràcia, colíder amb les 
montcadenques.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL

La Salle masculí es retroba amb 
la victòria en vèncer el Sant Martí
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El Valentine podria col·locar-se entre els sis primers si guanya el partit que té ajornat
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La Salle Iste es manté imbatuda a Primera Catalana empatada a punts amb l’OAR Gràcia

El CK Montcada va empatar a 
11 contra el CK Vallparadís, un 
dels favorits al títol de la Lliga 
Nacional. Els locals, que man-
tenen el quart lloc, van fer una 
gran defensa que els va perme-
tre sumar un punt que pot ser 
molt important en la lluita per al 
play-off. El Montcada B va supe-
rar el Vallparadís B per 12-9, su-
mant la tercera victòria seguida. 

Sílvia Alquézar | Redacció

KORFBAL

El CK Montcada 
empata amb el 
Vallparadís a 11 

El montcadenc Marc Castillo fa un llançament al partit contra el Vallparadís jugat a casa
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> La Penya Blanc-i-Blava premiarà el millor 
jugador espanyolista amb el Trofeu Perico d’or
La Penya Blanc-i-Blava premiarà a final de temporada el millor jugador 
de l’Espanyol, segons les votacions dels socis de l’entitat. El guanyador 
rebrà el Trofeu Perico d’or-Ciutat de Montcada, un guardó patrocinat per 
l’Ajuntament que es va presentar oficialment a la Casa de la Vila el dia 
19 de novembre davant d’una cinquantena d’aficionats. Cada jornada 
de lliga, els socis de la Penya podran donar el seu vot bé de manera pre-
sencial a la seu del col·lectiu o mitjançant sms o correu electrònic. L’acte 
va comptar amb l’assistència de les autoritats municipals i de la Fede-
ració Catalana de Penyes de l’Espanyol. El trofeu l’ha dissenyat Agustín 
Fuertes, soci de l’entitat –al centre de la imatge amb les autoritats i els 
representants de la Federació | PA
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BÀSQUET. AE ELVAE ELAE EL IRA-LA SALLE

HANDBOL

El sènior B masculí de La 
Salle va empatar a 24 gols  
a casa davant del Safa Cata-
lònia, el segon classificat del 
Grup B de Tercera Catala-
na. Els montcadencs, que 
ocupen el quart lloc amb 9 

punts, van aconseguir tam-
bé una victòria important a 
la pista de l’Aula per 30 a 
34 en un matx en què els 
vallesans van dominar des 
del principi amb avantatges 
de 2 a 6 gols | SA    

L’equip masculí A de l’El-
vira-La Salle segueix fort 
aquesta temporada amb 
10 victòries a les primeres 
10 jornades. El conjunt lo-
cal va superar a la darrera 
jornada el Mas de Sant Llei 
per 61 a 64 i, una setma-
na abans, es va imposar a 
l’Òdena per 64 a 55. D’al-
tra banda, el sènior B mas-
culí va perdre davant del 
Salesians de Mataró per 59 

a 62 i també va caure a la 
pista del Manlleu B per 70 a 
66. L’equip es troba a la de-
sena posició amb 2 triomfs i 
8 ensopegades.
Pel que fa al conjunt feme-
ní, l’Elvira-La Salle és a la 
sisena posició amb 5 victò-
ries i 4 derrotes. Al darrer 
partit, les locals van vèncer 
el Teià per 62 a 55 però, 
a la jornada anterior, van 
caure a la pista del Roda 
per 64 a 54.

El conjunt de Pere Arbona és quart al Grup B de Tercera

L’equip femení es troba situat a la sisena posició

La Salle B empata a 24 
amb el Safa Catalònia

El sènior masculí A és 
manté líder imbatut> El Can Sant Joan perd a Sant Vicenç

L’equip sènior masculí 
del CEB Can Sant Joan va 
perdre a la pista del Sant 
Vicenç de Montalt per 87 
a 48 en un matx  domi-
nat pels locals des del 
primer minut. El conjunt 
montcadenc es troba a la 
dotzena posició del Grup 
Primer del Campionat de 
Catalunya amb tres triomfs i 5 derrotes. Per la seva banda, 
el sènior femení va superar el Cardedeu per 45 a 39. El matx 
ajornat a Vilatorta es disputa el dia 4 per aprofitar la jornada 
de descans amb motiu del Pont de la Constitució | SA

El sènior B de La Salle va empatar a 24 gols contra el Safa Catalònia a casa
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> El Mausa B goleja el Vallgorguina
L’FS Mausa B va golejar el Vallgorguina per 0-11 al darrer 
matx jugat fora de casa. Els montcadencs mantenen el li-
deratge del Grup Tercer de Segona Divisió amb 19 punts. El 
conjunt local està imbatut i només ha perdut dos punts en 
tota la lliga | SA

> L’EF Montcada cau a Quatre Camins
L’equip de futbol sala de l’EF 
Montcada va perdre contra el 
conjunt de la presó de Quatre 
Camins per 5-4, en un matx 
igualat on els montcadencs 
sempre van anar a remolc en 
el marcador. Malgrat tot, l’EF 
va tenir opcions d’empatar als 
darrers instants en què, fins i 
tot, va fallar un doble penal. Els locals són al sisè lloc del Grup 
Quart de Segona Divisió amb 12 punts. A la jornada anterior, 
el Montcada va golejar el Sentmenat per 8-1 | SA
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> El Can Cuiàs punxa a Aiguafreda
El Can Cuiàs va perdre en la seva visita a Aiguafreda per 
9-2 en un matx que va afrontar amb 3 lesionats. Malgrat el 
contratemps, l’equip local mai va poder ficar-contratemps, l’equip local mai va poder ficarcontratemps, l’equip local mai va poder ficar se en el partit, 
controlat pel rival en tot moment. A la jornada anterior, el 
Can Cuiàs va superar el Can Parellada per 5-4 | SA
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Mig centenar d’infants de 
primària i secundària va 
participar el 20 de novem-
bre a la presentació dels 
Jocs Escolars, organitzada 
pel Consell de l’Esport de 
Montcada (CDEM) i l’Ins-
titut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME). La festa, 
que es va celebrar al pave-
lló Miquel Poblet, va co-
mençar amb la tradicional 
desfilada dels esportistes 
de les competicions esco-
lars –amb 800 inscrits re-
partits en una quarantena 
d’equips. 

Més infants. En el torn de 
parlaments, el president del 
CDEM, Agustín Fuertes, 
va remarcar “l’augment 
de participació a les lli-
gues extraescolars”. Per 
la seva banda, el regidor 
d’Esports i president de 
l’IME, Juan Parra (PSC), 
va destacar “el gran tre-
ball del CDEM”. En 
aquest sentit, l’alcaldessa, 

M. Elena Pérez (PSC),  es 
va comprometre “a po-
tenciar l’esport escolar i 
aquesta festa perquè té 
molt bona acollida”. La 
presentació va incloure un 
circuit de psicomotricitat 
per als més petits a l’inte-
rior del pavelló. Les acti-
vitats previstes a l’exterior 
es van haver de suspendre 
a mig matí a causa de la 
pluja.  

ESPORT EXTRAESCOLAR

El pavelló Miquel Poblet estava ple a vessar la matinal del 20 de novembre durant la presentació dels Jocs Escolars

Pilar Abián | Pla d’en Coll
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La pluja va obligar a suspendre les activitats exteriors previstes davant del pavelló Miquel Poblet

Mig centenar d’esportistes celebra 
l’inici de les competicions escolars

El preinfantil és el líder amb 
només una derrota a la lliga  

L’equip preinfantil del Va-
lentine –dirigit per Moisès 
Sánchez, el coordinador 
esportiu del CB Montca-
da– es troba a la primera 
posició del Grup Quart 
del Nivell B amb 5 vic-
tòries i 1 derrota, empa-
tat amb el Lliçà d’Amunt, 
precisament amb l’únic 
club que ha encaixat una 

derrota (77-59) aquesta 
temporada. 

Bons resultats. El conjunt 
montcadenc ha començat 
molt fort la temporada. A 
les darreres dues jornades, 
els nois van superar sense 
problemes el Llinars del 
Vallès, el cuer de la taula, 
per 68 a 43. Però, una set-
mana abans, l’equip prein-

fantil encara va guanyar 
el seu rival –en aquest cas 
el Fuster– per una diferèn-
cia més àmplia (63 a 12).
Segons fonts del club, 
la plantilla està molt 
il·lusionada i amb ganes 
de seguir aprenent. Els ju-
gadors treballen dur cada 
setmana per poder millo-
rar el nivell i continuar su-
mant noves victòries.

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip benjamí de futbol 
sala de l’Elvira-La Salle 
ha començat la tempora-
da molt fort. Els montca-
dencs, dirigits per Toni 
González, són al segon 
lloc del Grup Primer de 
Primera Divisió amb 16 

punts, després d’haver su-
mat dues noves victòries a 
la pista del Palau Solità i 
Plegamans per 3-7 i a casa 
contra el Lestonac de Mo-
llet per un contundent 19 a 
0. Els locals només es tro-
ben a dos punts del primer 
classificat.

El benjamí es manté 
fort al capdavant

FUTBOL SALA. AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció

>  El cadet del CEB Can Sant Joan 
segueix colíder amb un nou triomf 
El conjunt cadet del CEB Can Sant Joan continua al capdavant 
de la classificació amb 6 victòries i una derrota, empatat amb 
el Lliçà d’Amunt A. Els locals es van imposar al darrer matx a la 
pista del Caldes per 75 a 83 en un matx on els montcadencs 
van jugar a un bon nivell  | SA
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El benjamí de futbol sala ha començat la temporada a un gran nivell
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El preinfantil és líder del seu grup
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip montcadenc va superar el Llinars per 68 a 43 i el Fuster per 63 a 12

Mas Duran acollirà l’11 
de desembre la penúltima 
prova del Circuit Comar-
cal de Cros d’aquesta tem-
porada, organitzat un any 
més pel Consell Esportiu 
del Vallès Occidental. Les 
curses s’adrecen a infants 
entre les categories pre-
benjamí i juvenil i, segons 
l’organització, a Montcada 
competiran al voltant d’uns 
300 atletes, dels quals una 
trentena pertany a la Jo-
ventut Atlètica Montcada 
(JAM). La final del Circuit 
serà al gener a Sabadell.

Nou projecte. La JAM ha 
començat a promoure 
l’atletisme entre les di-
ferents escoles de la ciu-

tat en horari lectiu dins 
l’assignatura d’Educació 
Física. Les primeres ses-
sions –impartides pel presi-
dent de l’entitat, Ildefonso 
Teruel– s’han fet al col·legi 
Font Freda i s’adrecen a 
alumnes de tercer a sisè. 
“Els infants fan un tastet 
de les diferents discipli-
nes de l’atletisme com 
tanques, llançaments o 
salts, entre d’altres”, ha 
explicat Teruel, qui ha 
avançat que pròximament 
es repetirà l’experiència a 
les escoles Reixac i Mitja 
Costa. L’objectiu és dur a 
terme diverses sessions al 
llarg del curs “per cap-
tar nous practicants 
d’atletisme”, ha manifes-
tat Teruel. 

Mas Duran acollirà 
la penúltima  prova

CIRCUIT COMARCAL DE CROS

Sílvia Alquézar  | Redacció

Una nena realitzant el circuit al gimnàs de l’escola Font Freda
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D’esquerra a dreta, Fuertes, Pérez i Parra durant la presentació dels Jocs



311a quinzena | Desembre 2010 Esports

FUTBOL. EF MONTCADA

El cadet B es prepara per jugar la 
temporada vinent a Primera Divisió

L’equip cadet B de l’EF 
Montcada treballa per pre-
parar la plantilla per jugar 
la temporada vinent al ca-
det A, a Primera Divisió.   
El conjunt montcadenc 
està format per nois de pri-
mer any –només hi ha un 
jugador de 15 anys– que 
busca “aprendre molt 
per aconseguir el nivell 
òptim per jugar a Prime-
ra”, ha indicat el tècnic, 
Alberto Lorente, qui ha 
destacat el bon ambient 
que es respira al vestidor. 
Respecte als resultats es-
portius, per a l’entrenador 
és un aspecte secundari: 
“Som fidels a la nostra 
filosofia d’escola”.
A la darrera jornada de lli-
ga, el cadet B –que milita 
al Grup 30 de Segona Di-
visió– va empatar a dos al 
camp del Molletense en un 
partit força igualat.

Juvenil.  L’EF Montcada 
s’ha despenjat una mica 
del lideratge del Grup 25 
de Segona Divisió. Els 
nois que dirigeix Manuel 
Jiménez es troben a la ter-
cera posició amb 16 punts, 
a cinc punts del líder, la PB 
Sant Celoni. Al darrer par-
tit jugat a casa, els montca-
dencs van golejar el  Parets 
per 7-0 en un matx dominat 
de principi a fi pels locals. 
Una setmana més tard, el 
conjunt juvenil va empa-
tar a tres gols a Martore-
lles en un enfrontament 
intens i amb polèmica ar-
bitral. L’EF Montcada es 
va avançar en el marcador 
però, abans del descans, 
va empatar el rival. A la re-
presa, el Martorelles va fer 
dos gols més (3-1) a manca 
d’un quart d’hora per al 
final. Els montcadencs no 
van llançar la tovallola i 
van reduir diferències en 

transformar un penal al 
minut 85. Al 90, va arri-
bar l’empat en una jugada 
molt protestada pels lo-
cals. Malgrat haver sumat 

un punt i haver igualat un 
marcador advers, el tècnic 
reconeix que “l’equip no 
va jugar al nivell d’altres 
partits”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt juvenil empata a 3 gols al camp del Martorelles en un matx amb polèmica arbitral i nervis

El cadet B va caure derrotat contra el Calldetenes a l’estadi per 0 a 3 
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L’equip juvenil del CD 
Montcada té nou entre-
nador. Es tracta del segon 
d’abord del cos tècnic del-
primer equip, Íñigo Iris-
arri, que ha substituït Juan 
Meca en el càrrec. “Hem 
buscat donar un revulsiu 
a la plantilla perquè ha 
demostrat que pot lluitar 
per l’ascens a Preferent”,

ha explicat el president, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís. 
El conjunt local es troba a 
la tercera posició del Grup 
Setè de Primera Divisió 
amb 18 punts, a 6 de di-
ferència del líder, el Parets, 
i a 4 del segon, l’At. Va-
llès. Irisarri va debutar a 
la banqueta montcadenca 
amb una victòria contra el 
Bellavista Milán per 3-0.

Íñigo Irisarri és el nou 
entrenador del juvenil

FUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El nou entrenador del juvenil va debutar a la banqueta amb una victòria
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El conjunt prebenjamí de 
l’FS Mausa, amb nois de 
5, 6 i 7 anys, està demos-
trant una gran capacitat 
d’aprenentatge i, alhora, 
està obtenint uns bons re-
sultats a la lliga. L’equip 
que dirigeix Ismael Ro-
mero només ha perdut el 
primer partit de la tempo-
rada. “Estic molt content 
perquè estan aprenent 

molt ràpid i ho fan així 
perquè es diverteixen”, ha 
indicat el tècnic. Al darrer 
partit, els montcadencs 
van superar el Caldes A 
per 4-2. Un dels objectius 
de l’entrenador en aquesta 
temporada és que els petits 
“sàpiguen jugar en grup 
i respectin els companys 
i els rivals”. El prebenjamí 
també participa a la lliga 
del CDEM. 

El prebenjamí aprèn 
i obté bons resultats 

FUTBOL SALA. FS MAUSA 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola de La Salle, amb 
una vuitantena de juga-
dors, ha començat amb 
bon peu a les diferents 
competicions. A nivell co-
marcal, els equips mont-
cadencs es troben entre 
els primers classificats. Pel 
que fa a la lliga local, els 
partits es disputen –quan 
el temps ho permet– a les 
recentment recuperades 
pistes exteriors del col·legi. 

“Es viu un ambient molt 
maco perquè al llarg 
d’un matí pot passar un 
centenar d’infants”, co-
menta el coordinador de 
l’escola, Pere Arbona. 
D’altra banda, els ale-
vins de segon any han 
començat a entrenar els 
divendres amb l’objectiu 
de preparar-se per donar 
el salt a la pista gran en 
categoria infantil cara la 
temporada vinent. 

L’escola inicia amb bon 
peu les competicions

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola de La Salle ensenya a jugar a handbol enguany a uns 80 infants
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Els prebenjamins del Mausa van superar el Caldes A per 4-2 a la pista coberta
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Els germans Pau i Aitana 
Segura, del CB Sesrovires, 
s’han proclamat campions 
de Catalunya a la categoria 
sot-13 per equips. Els mont-
cadencs també van obtenir 
bons resultats al Circuit 
Català Roda de Ter en la 
categoria individual sot-13, 
acabant Pau en primer lloc 
i Aitana, en segona posició. 
D’altra banda, el montca-

denc Josep Segura també 
va ser primer a la categoria 
de dobles en veterans. 

Els germans Segura  
obtenen el guardó d’or 

BADMINTON. CAMPIONAT DE CATALUNYA

Sílvia Alquézar | Redacció
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EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de tots els equips del 
Valentine Montcada:

Jugadors del Valentine asseguts a la grada el dia de la presentació
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Els esportistes Aitana, Josep i Pau



Miguel Ángel López
Esforç.  Miguel Ángel López és el vicepresident del Centre Espeleològic Alpí Vallesà, conegut popular-  Miguel Ángel López és el vicepresident del Centre Espeleològic Alpí Vallesà, conegut popular  Miguel Ángel López és el vicepresident del Centre Espeleològic Alpí Vallesà, conegut popular
ment com CEAV. L’entitat es va fundar al 1967 com una vocalia de l’Associació de Veïns de Can Sant 
Joan on té la seu a les antigues escoles situades al costat de l’església del barri. L’aleshores mossèn de 
la parròquia, Sebastià Heredia –actual president del CEAV–, té molt a veure en la fundació d’aquesta 
associació juntament amb uns quants joves apassionats de la muntanya i la llibertat. Amb l’arribada de la 
democràcia, el CEAV es va independitzar (1984), això sí, mantenint les sigles que l’identifiquen. El relleu 
d’aquells inicis el va agafar un grup de nois entre els quals hi havia el Miguel Ángel, un altre enamorat 
de la muntanya que, fins i tot, ha nomenat la seva filla petita amb el mateix nom que la seva ídol, Edurne 
Pasabán, l’alpinista que s’ha convertit en la primera dona a coronar els 14 cims de més de 8.000 metres 
arreu del món. Aviat, l’entitat complirà 45 anys fent alpinisme, espeleologia, escalada i paleontologia. 

“La muntanya no és un joc, 
cal estar preparat i federat” 

Per què es va fer membre del CEAV?

Jo estava ficat en els Diables de 
Can Sant Joan, vaig ser un dels 
fundadors i, per aquell temps, les 
diferents entitats del barri ens tro-
bàvem al bar ‘La Cantonada’. Tots 
èrem amics i, un dia, em van convi-
dar a fer una sortida d’espeleologia. 
Ho vaig provar i des de llavors, al 
1989, sóc aquí. Però conec el CEAV 
des que tinc ús de raó. He nascut 
al carrer de la Mina i, quan era molt 
petit, ja anava al local a jugar a les 
dames i al ping pong quan ens 
deixaven les raquetes.
Quines modalitats practica?

Sempre he fet ‘espele’ però al 2000 
em vaig enganxar a l’alpinisme. Tot 
va ser perquè un amic meu i un dels 
socis més emblemàtics de l’entitat, 
Miguel Gutiérrez ‘Rolin’, va deixar 
escrit en el seu testament que volia 
que les seves cendres fossin escam-
pades a la Pica d’Estats, un dels 
cims més alts dels Pirineus. Vaig 

estar un any preparant-me per parti-
cipar en l’expedició i, des de llavors, 
he aparcat l’espeleologia –només 
faig els cursets per als infants– per 
l’alpinisme. La meva fita més impor-l’alpinisme. La meva fita més imporl’alpinisme. La meva fita més impor
tant ha estat l’ascensió al Montblanc, 
als Alps, de 4.810 metres.
Quines sensacions va experimen-

tar a aquesta altitud?

És increïble. Va ser una experièn-
cia emocionant, única, que m’ha 
marcat. Vaig entrenar intensament 
durant molt de temps per estar ben 
preparat, perquè la muntanya no és 
un joc, se l’ha de tenir molt respec-
te perquè el temps pot canviar en 
qualsevol moment. 
Què ofereix el CEAV?

La possibilitat d’anar federat i pre-
parat. Això és fonamental! S’han de 
tenir uns coneixements bàsics. No 
deixem sol a ningú que comença 
fins que veiem que ja domina la 
tècnica. I tampoc es pot sortir a la 
muntanya sense federar, sobretot 

des que la llei s’ha endurit tant i els 
serveis de salvament els ha de su-
fragar la persona rescatada.
Ha pogut utilitzar els aprenentat-

ges que ha adquirit al CEAV a la 

vida quotidiana?

I tant! Hi ha aspectes fonamentals 
com saber orientar-se o interpre-

tar un mapa. També m’ha ajudat a 
conèixer a fons la geografia del meu 
país. Per als més petits també els 
va molt bé, perquè sortir a la mun-
tanya els fa madurar perquè s’han 
de preparar la motxilla, ser respon-
sables del material, saber fins on 
pot arribar una persona o el que 

costa aconseguir un objectiu. En 
definitiva, la cultura de l’esforç, tan 
poc valorada avui dia.
Quina és la salut del CEAV?

És bona, però sí que és cert que 
costa moltíssim captar nous amants 
de la muntanya. Ara s’estila més 
contractar una empresa d’esports 
d’aventura i passar el cap de set-
mana fent, per exemple, barran-
quisme, el rei d’aquestes pro-
postes. Això és més còmode que 
vincular-se a una entitat i treballar 
per mantenir-la viva.
Dels gairebé 45 anys d’història de 

l’entitat, amb quins es quedaria?

Hi ha molts moments importants 
però potser el que reflecteix millor 
l’esperit de l’associació i del barri 
és la construcció del local. Ho van 
fer els socis i els veïns de Can Sant 
Joan amb les seves pròpies mans! 
Era el 1970 i es va aixecar a un pati 
del recinte parroquial que ens va 
cedir Sebastià Heredia. 

Quines són les fites esportives que 

han assolit?

Hem fet espeleologia arreu de 
Catalunya i de l’Estat, hem fet pri-
meres exploracions i topografies 
d’avencs inexplorats i hem organit-
zat a la pista coberta un campionat 
català de progressió vertical. Als 
anys 90, el CEAV va fer un salt qua-
litatiu travessant els Pirineus per 
arribar als Alps i conquerir cims 
com els Lisckam, el Strarhörm i el 
Cervino. Ja en aquest segle, hem 
assolit cims com el Montblanc en 
dues ocasions, Le Barre d’Ecrins, el 
Domme De Meigge, el Gran Para-
dis o el Toubkaal al Marroc, entre 
d’altres.
I cara a la celebració del 45è ani-

versari, l’entitat ha començat a 

preparar el programa d’actes?

Comencem a treballar ara, i el que 
realment a mi m’agradaria seria 
convidar la gran alpinista Edurne 
Pasabán.

“Ara s’estila més fer 
barranquisme amb 
una empresa que 
vincular-se i treballar 
per a una entitat ” 

vicepresident del CEAV

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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