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La Salle masculí ha confirmat 
el seu bon inici de competició 
en obtenir el 16 d’octubre al 
pavelló Miquel Poblet la quarta 
victòria consecutiva, en supe-
rar el Sant Quirze –fins llavors 
líder de la Lliga Catalana– per 
28 a 24. Els homes de Dídac de 
la Torre van manar en el mar-
cador des del principi i, fins i 
tot, van assolir una renda de sis 
gols gairebé al final de la prime-
ra part, que va acabar amb el 
resultat de 14  a 9. A la represa, 
només hi va haver un moment 
d’incertesa quan, a falta de cinc 
minuts, el rival es va col·locar 
a tan sols un gol de diferència, 
però “vam saber reaccionar 
ràpid”, va apuntar el tècnic, 
qui ha destacat que la clau de 
la victòria va ser “el bon joc 
defensiu i l’efectivitat del con-
traatac”. 

Altres triomfs. L’equip, que man-
té una mitjana de 30 gols per 
partit, també va sumar dues vic-
tòries importants contra rivals 
de dalt a les darreres jornades. 
Els montcadencs van guanyar a 
la Roca per 28 a 30 en un matx 
molt emocionant de principi a 
fi. Una setmana abans, el con-
junt lasal·lià va vèncer el Sant 
Cugat per 34 a 27, tot i tenir 
moltes baixes per lesió. “Hem 
resolt els problemes que te-

níem en defensa, estic molt 
content de l’evolució que està 
fent la plantilla”, ha indicat 
l’entrenador. 
L’actual líder de la competició 
és el Pardinyes de Lleida, l’únic 
equip que ha superat fins ara els 
montcadencs. El pròxim rival 
serà el Granollers a domicili, a 
la desena posició amb 3 punts. 
La Salle és al tercer lloc amb 8 
punts, empatat amb el Banyoles 
a un del primer classificat. Per 
al capità del conjunt local, Xavi 
Benítez –ja recuperat de la seva 
lesió–, “hem de guanyar tots 
els partits de casa si volem 
complir l’objectiu de quedar 
entre els primers de la tau-
la”, ha manifestat el jugador, 
qui opina que la plantilla està 
oferint un bon nivell en l’inici 
de la lliga.

Sílvia Alquézar | Redacció
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BÀSQUET
El Valentine fitxa el tècnic 
Boris Balibrea en substitució 
del tàndem Cortés-Rius

ÈXIT EN TAEKWONDO
El trio sincronitzat de veterans del 

Lee Young guanya la medalla de 

bronze al Mundial de tècnica 

PÀG. 28 PÀG. 28 

La Salle confirma el seu bon joc 
amb quatre victòries consecutives
El conjunt montcadenc és a la tercera posició de la Lliga Catalana amb 8 punts, empatat amb el Banyoles
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L’extrem dret Àlex Expósito fa un llançament a un dels partits disputats a casa per La Salle

ó 

FUTBOL FEMENÍ

Laura Grau  | Redacció

L’EF Montcada 
obté el primer 
triomf davant 
el Manresa

L’equip femení de l’Escola de 
Futbol Montcada ha aconse-
guit la seva primera victòria a 
la lliga. Va ser el 10 d’octubre 
contra el Manresa al camp mu-
nicipal de Can Sant Joan per 
3 a 2. Tot i les discutibles de-
cisions arbitrals –la plantilla va 
considerar injust un penal al fi-
nal de partit i una targeta groga 
immerescuda– “les jugadores 
van mantenir la compostura 
i l’amor propi fins al final” 
ha explicat l’entrenador, Anto-
nio Moya, qui s’ha mostrat op-
timista pel futur de l’equip. 
A més de la baixa per motius 
personals de la capitana Geor-
gina Vendrell, l’equip també 
va notar les absències per le-
sió de Flequi i Aída. El partit 
que l’Escola havia de jugar a 
Cerdanyola el dia 17 es va sus-
pendre en senyal de dol per la 
mort d’un jugador del planter 
del club vallesà.

El femení de l’EF va guanyar el Manresa
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La Salle Iste supera el Barberà per 14-23 en el debut a Primera Catalana

La Salle Iste ha començat amb bon 

peu a Primera Catalana en supe-

rar amb contundència el Barberà 

per 14 a 23. Les montcadenques, 

dirigides una temporada més per 

Esperanza Hoyos, van dominar el 

marcador des del primer moment, 

sortint molt fortes en defensa i apro-

fitant els contraatacs.  “Pensàvem 

que seria un rival més fort”, re-

coneix la jugadora de La Salle Iste 

Marta Casajuana. El conjunt local ha 

mantingut el mateix bloc de la cam-

panya anterior amb la incorporació 

de la central Ana Ramos, que havia 

jugat a la selecció catalana tot i que 

ara portava un any sense equip, i la 

portera Ester Sagarra, que prové del 

juvenil del Pau Casals de Sabadell. 

També ha començat a entrenar la 

montcadenca Núria Sánchez, que 

ha fet un parèntesi d’una temporada 

per motius professionals. L’objectiu 

de La Salle Iste és “guanyar la lliga 

per consolidar-nos com a bloc i ju-

gar la campanya següent a la Lliga 

Catalana”, ha indicat l’entrenadora. 

L’equip, que ha quedat enquadrat al 

Grup Segon, té les il·lusions posades 

a “millorar la temporada passada”, 

quan el conjunt d’Hoyos es va que-

dar a les portes de vèncer a la lliga i 

a la Copa Catalana | SA 
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Els verds reivindiquen que no són la ventafocs del grup

El CD Montcada va protagonit-
zar el 17 d’octubre la sorpresa de 
la jornada a Primera Catalana. 
Els homes d’Iván Rodríguez 
van guanyar al camp del Pe-
ralada, el tercer classificat amb 
14 punts, per 1-2. El rival es va 
avançar en el marcador als pri-
mers cinc minuts però, a falta 
de 10 per al descans, Heras va 
empatar a un amb un xut des de 
fora de l’àrea. Als cinc minuts de 
la segona part, Salvanyà va po-
sar l’1 a 2 amb un gol fruit d’un 

contraatac. A partir d’aquí, el  
CD Montcada va defensar el re-
sultat i, a partir del minut 80, va 
patir de valent perquè l’àrbitre 
va expulsar Salvanyà per doble 
amonestació. “Estem molt con-
tents del resultat, crec que ha 
estat clau el fet de saber jugar 
en equip, deixant de banda les 
individualitats”, va destacar 
Rodríguez.
El conjunt montcadenc venia de 
perdre contra el Vilassar per 0-1 
i d’empatar a un gol contra el 
Gimnàstica Iberiana a domicili 

i davant el Tortosa a l’estadi de 
la Ferreria. Després de vuit jor-
nades, l’equip local es troba a la 
quinzena posició amb 9 punts, 
empatat amb l’Olot i el Santfe-
liuenc. Per al lateral dret Jordi 
Mir, un dels jugadors arribats 
enguany a l’equip, “estem de-
mostrant que no som la ven-

tafocs del grup, tot i tenir una 
plantilla molt jove i amb poc 
pressupost”.  

Els arbitratges. El CD Mont-
cada ha criticat l’actuació dels 
col·legiats a les últimes jorna-
des en considerar que les seves 
decisions han perjudicat el club 

verd. “Contra el Tortosa ens 
van xiular un penal injust i a 
Vilassar no ens van assenyelar 
una pena màxima claríssima 
a favor nostre. Estem farts, no-
més volem que ens siguin jus-
tos i apliquin el reglament co-
rrectament”, ha dit el president, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada dóna 
la sorpresa en vèncer  
al camp del Peralada

La Unió suma el tercer empat a zero 
en un matx polèmic a Martorelles

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

La Unió va sumar el 10 d’octubre 
en el seu desplaçament a Mar-
torelles, fins llavors el cuer del 
Grup Dissetè de Segona Territo-
rial, el tercer empat a zero al cam-
pionat de lliga. “No atinem a 
crear situacions de gol o no les 
aprofitem prou bé”, reconeix 
el tècnic, Osvaldo Leboso. El 
matx va ser força polèmic amb 
tres expulsats –Sache, per part 
del Sant Joan– i l’anul·lació d’un 
gol per part del col·legiat des-
prés d’haver-lo donat per vàlid 
arran de les protestes dels locals. 
“Va ser una decisió totalment 
absurda basada en la queixa 
del porter que no havia tingut 

temps per preparar la barrera 
defensiva d’una falta lateral”, 
va explicar l’entrenador, qui opi-
na que les baixes d’homes impor-
tants com Cava, Abdul i De la 
Torre van contribuir al desenllaç 
infructuós. 
D’altra banda, La Unió va sumar 
set dies abans la primera victòria 
a la lliga en vèncer l’At. Vallès 
per 2-1 amb gols de Cachorro i 
Abdul a la primera part. A la re-
presa, els montcadencs van patir 
bastant en retallar diferències el 
rival i quedar-se amb 10 homes 
per l’expulsió d’Abdul.
Pel que fa a la darrera jornada, 
no es va disputar el matx a casa 
contra el Cerdanyola, que va sus-

pendre tots els partits del club per 
la mort d’un infant del planter.  

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada va empatar a un gol contra el Tortosa a l’estadi de la Ferreria en un matx on els montcadencs van criticar l’actuació arbitral
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Els homes d’Osvaldo Leboso aconsegueixen la primera victòria contra l’At. Vallès (2-1)
La UD Santa María s’ha si-
tuat a la part de dalt al Grup 
Dissetè de Tercera Territorial, 
després de disputar-se la quar-
ta jornada. Els homes de José 
Luis Sánchez s’han refet de 
l’ensopegada inicial –quan van 
perdre a Vallbona per 1-0– i 
han aconseguit dues victòries i 
un empat. El conjunt de Terra 
Nostra va golejar l’Hogar Ex-
tremeño per 6-0, una setmana 
després va guanyar el Calaf 
de Gramenet per 0-2 i, el dia 
16, va empatar a zero davant 
del Chacarita de Barcelona a 
l’estadi de la Ferreria. 
D’altra banda, la UD Santa 
María ha creat una pàgina web 
de l’entitat www.udsantamaria.

montcada.cat, on hi ha informa-
ció sobre els resultats i fotogra-
fies i videos dels partits.

El Santa María se situa a 
dalt en l’inici de la lliga

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El duel amb el Chacarita va acabar en taules

El Sant Joan vol millorar el seu atac
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Sílvia Alquézar  | Redacció
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El nou tècnic, de 24 anys, ha estat de segon entrenador a la categoria de LEB Plata

El Valentine, amb una victòria 
en quatre partits, està vivint un 
començament de temporada 
complicat, amb alguns fitxatges 
que no han acabat de quallar 
–com Quique Moragas i Adrià 
Montero– l’acoplament a la nova 
categoria de la Copa Catalunya 
i la marxa dels jugadors Marc 
Merino –el nou capità– i Albert 
Ortega. A més, l’equip s’ha tro-
bat amb un altre contratemps: 
la dimissió del tàndem format 

per Joan Cortés i Pere Rius, 
segons els tècnics, per motius 
personals. El primer va dirigir 
els dos primers partits de lliga, 
mentre que el segon va seure a 
la banqueta el dia del Palamós 
–on el Montcada va aconseguir 
la primera victòria per 71 a 82– i 
en la jornada del Castellar, que 
va acabar amb una derrota lo-
cal per  52 a 72. El substitut de 
Cortés i Rius és Boris Balibrea, 
de 24 anys, que ha estat de se-
gon entrenador a la categoria de 

LEB Plata. “No volem posar 
cap tipus de pressió, només de-
manem a la plantilla i al cos 
tècnic que hi hagi compromís 
amb el club”, ha indicat el pre-
sident del Valentine, Luis Mi-
guel Rodríguez, qui espera que 
el bloc jugui “amb les mateixes 
ganes i esperit que al matx del 
Palamós”. El Montcada es troba 
a la penúltima posició del Grup 
Segon amb un triomf, quatre de-
rrotes i un partit ajornat a casa 
contra el Sant Josep de Girona.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. COPA CATALUNYA

El jove Boris Balibrea substitueix 
el dimitit Joan Cortés al Valentine

Els locals han guanyat els tres primers partits de lliga davant de rivals complicats

L’FS Mausa no volia fer un mal 
començament de lliga com la 
temporada anterior i ho està 
demostrant. El conjunt de Juan 
Antonio Jaro ha guanyat les tres 
primeres jornades a Primera B 
davant de rivals complicats. En 
el debut a la competició, els mont-
cadencs van superar el Manlleu 
per 0-5 en un matx molt intens 
on el Montcada “va fer un gran 
treball en equip, l’experiència 

de l’any passat ens va servir 
per no repetir errors i sortir 
molt concentrats”, va indicar el 
tècnic. Pel que fa al primer matx 
oficial al pavelló Miquel Poblet, 
el dia 9, el Mausa va vèncer el 
Pineda per 3-2 gràcies a una de-
fensa contundent i no desapro-
fitar cap atac. “Vam tornar a 
exhibir un bon nivell davant 
un rival de gran força física”, 
va manifestar el jugador local 
Mario Litrán. 

La tercera victòria va arribar el 
17 d’octubre a la difícil pista del 
Vall de Tenes per 3 a 5. Per al 
tècnic montcadenc, el gran inici 
de competició es deu “a tenir 
tants efectius a la banqueta 
que ens permet fer rotacions i 
que els jugadors no acabin el 
partit gaire cansats, el que es 
tradueix en un millor joc”, ha 
dit Jaro. El Mausa vol mantenir 
l’efectivitat per acabar primer i 
aconseguir l’ascens a Primera A.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA B

El Mausa mostra les seves cartes 
per optar a l’ascens de categoria
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El Valentine està vivint un inici de temporada convuls amb la marxa de tècnics i jugadors
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El Mausa va guanyar el primer matx de lliga a casa contra el Pineda per 3 a 2

L’equip masculí de més grans 
de 36 anys del Club Lee Young 
Montcada va guanyar la medalla 
de bronze al Campionat del Món 
de tècnica i pumse de taekwondo, 
disputat entre el 8 i el 10 d’octubre a 
a Uzbekistan. El conjunt local que 
va aconseguir la medalla està for-

mat pels veterans Diego Carrillo, 
Bernardo Fidalgo i Juan Antonio 
Santiago. D’altra banda, l’equip 
femení –Jennifer Álvarez, Yolanda 
Fidalgo i Vanesa León– va caure 
eliminat en semifinals, mentre que 
el segon equip sincronitzat mascu-
lí, el de 14 a 35 anys, va acabar cin-
què. Aquest conjunt està format 

per José Luis Estudillo, Alberto Jo 
Lee i Miguel A. Luján. El seleccio-
nador nacional és el director del 
Lee Young, José Santiago, qui ha 
fet una valoració positiva dels re-
sultats. “Al Mundial hi ha molt 
nivell i els nostres taekwondistes 
han lluitat fins al final”, ha indi-
cat el tècnic montcadenc.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

TAEKWONDO

El Lee Young obté una medalla 
de bronze al Mundial de tècnica

La selecció espanyola de taekwondo en la modalitat de tècnica està formada per nombrosos components del Club Lee Young Montcada
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COMMEMORACIÓ

El Cim prepara 
la celebració del 
25è aniversari
El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, celebrarà 
al llarg d’aquesta temporada el 
seu 25è aniversari. L’entitat té 
previst editar un llibre recopi-
latori de la seva història coin-
cidint amb Sant Jordi. Les per-
sones que tinguin fotografies, 
anècdotes o altres documents 
interessants per incloure en el 
volum commemoratiu poden 
enviar el material a l’adreça 
elcim25@gmail.com. El Centre 
Excursionista també vol orga-
nitzar altres actes com ascen-
dir a 25 cims, recórrer en 31 
etapes com a màxim el GR 
92 entre Ulldecona-Portbou, 
o a l’inrevés, portar de nou la 
flama del Canigó al municipi 
i organitzar una taula rodona 
sobre un tema relacionat amb 
la muntanya | SA

EXCURSIONISME

El CEAV encercla 
Collserola en 3 
etapes a peu

El Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV), amb seu a 
Can Sant Joan, organitza tres 
sortides per Collserola amb 
l’objectiu de recórrer a peu les 
tres vessants de la muntanya: 
la del Vallès, la del Llobregat 
i la de la carena. La primera, 
de prop de 30 quilòmetres, serà 
el 31 d’octubre i començarà 
a Montcada –a l’alçada del 
Turó– i acabarà al Papiol. La 
segona, de 16 quilòmetres, tin-
drà lloc el 28 de novembre en-
tre el Papiol i el Parc Cervantes 
de Barcelona. L’última, el 12 
de desembre, serà l’etapa on es 
carenejarà Collserola, sortint 
del Parc Cervantes i acabant a 
Montcada. Els interessats s’han 
d’inscriure a l’adreça muntan-
yenc@gmail.com | SA
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

Els dos sèniors del CEB 
Can Sant Joan han encaixat 
les primeres derrotes a la 
lliga. El masculí va perdre 
contra el Centelles per 58 
a 77 en un matx amb un 
arbitratge molt criticat pels 

locals. D’altra banda, el fe-
mení del cebcansantjoan.es 
va sumar la segona derrota 
consecutiva en caure contra 
el Parets B per 41 a 27 en un 
matx on sempre va anar per 
darrera en el marcador | SA  

L’equip sènior de l’AE Can 
Cuiàs ha debutat al cam-
pionat de lliga de Primera 
Divisió amb una victòria 
molt important a la pis-
ta del Castellar per 5 a 8. 
Els locals es van avançar 
a la primera part per 0-2. 
A la represa, el matx es va 
complicar amb algunes de-
cisions arbitrals, molt cri-
ticades per part d’ambdós 
clubs que consideren que 
van perjudicar a tots dos. 

A falta de dos minuts per 
al final, el marcador era 
d’empat a cinc. El Caste-
llar va apostar pel sistema 
de porter-jugador, mentre 
que els montcadencs van 
aguantar bé i van sortir a la 
contra, tot i jugar amb dos 
homes menys per expulsió. 
Al darrer minut i mig, el 
Can Cuiàs va sentenciar 
l’enfrontament amb tres 
gols. “Hem guanyat per-
què hem jugat en equip”, 
ha dit l’entrenador. 

El masculí va perdre contra el Centelles per 58 a 77

L’equip local sentencia el matx als darrers instants

Els dos sèniors encaixen 
les primeres derrotes

El Can Cuiàs guanya a 
la pista del Castellar> Presència local a l’Europeu de korfbal

Els montcadencs Marc 
Castillo –a la foto–, del Mul-
tiòpticas Isis Montcada, i 
Óscar Hernández, al Va-
carisses, jugaran el Cam-
pionat d’Europa absolut 
de korfbal, que es dispu-
tarà del 22 al 31 d’octubre 
a Holanda. Catalunya de-
butarà el primer dia contra 
Escòcia, a la jornada següent s’enfrontarà a Bèlgica –el favorit per 
quedar campió del grup– i tancarà la primera fase davant Polò-
nia. El repte del combinat català és passar a la ronda següent i 
lluitar per quedar entre els vuit millors equips d’Europa | SA

El sènior femení ha perdut els dos darrers partits de lliga que ha disputat
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> La Salle B comença la lliga amb triomf 
L’equip sènior masculí B de La Salle ha debutat a la lliga amb 
bon peu. El conjunt montcadenc va guanyar a la pista del 
Pau Casals de Sabadell per un contundent 23 a 37. La Salle 
B ha quedat enquadrat al Grup B de Tercera Catalana. El seu 
objectiu és intentar assolir l’ascens de categoria  | SA

> L’Elvira A es manté imbatut a dalt
L’equip sènior masculí A de l’Elvira-La Salle es manté al cap-
davant de la classificació del Grup Tercer del Campionat de 
Catalunya, després d’haver guanyat els quatre partits dispu-
tats fins ara. A l’última jornada, els locals van vèncer el Monti-
galà de Badalona per 47 a 54. Pel que fa al sènior B masculí, 
el conjunt es troba a la dotzena posició del Grup Primer de la 
mateixa competició, amb un triomf i tres derrotes. Al darrer 
matx, va superar el Voltregà per 62 a 51. D’altra banda, el sè-
nior femení és quart al Campionat català B, amb tres victòries 
i una derrota. Les montcadenques van guanyar el Mas de 
Sant Llei per 51 a 53 a la darrera jornada disputada | SA
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> El Mausa B debuta amb golejada
L’equip sènior B de l’FS Mausa ha golejat el Masnou per 
10-2 a la primera jornada de lliga del Grup Tercer de Sego-
na Divisió, una categoria assolida la temporada passada. La 
diferència de gols ha permès als montcadencs situar-se al 
capdavant de la taula de classificació | SA
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Les lligues escolars són 
a punt de començar. Els 
més grans –infantils, ca-
dets i juvenils– competiran 
a partir del 23 d’octubre, 
mentre que els infants de 
primària –benjamí i aleví– 
debutaran als tornejos en-
tre el 2 i el 6 de novembre. 
Enguany, la gran novetat 
de la competició extraesco-
lar és la recuperació d’una 
lliga local d’handbol ben-
jamí, que comptarà amb 
la participació de quatre 
conjunts de les escoles La 
Salle (2), Reixac i Font Fre-
da. Aquests equips comp-
ten amb la tutela de l’Es-
cola del Club d’Handbol 
La Salle, que facilita els en-
trenadors i fa el seguiment 
de l’evolució dels conjunts. 
Pel que fa als equips ale-
vins –La Salle (1), Reixac 
(1), Font Freda (2) i Sagrat 
Cor (1)– participaran a la 
lliga comarcal.

Altres esports. També hi 
haurà competicions locals 
de futbol sala i bàsquet en 
les categories benjamí i ale-
ví. El multiesport, adreçat 
a infants en edat preben-
jamí, començarà el primer 
trimestre pel futbol sala. A 
secundària, la competició 
comarcal serà de futbol 

sala i handbol infantil, 
amb la possibilitat que sur-
ti algun equip de bàsquet 
cara a la segona fase dels 
tornejos.
Els jocs escolars, organit-
zats pel Consell de l’Es-
port Escolar de Montcada 
(CDEM) i l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 

(IME), es presentaran el 
20 de novembre al pavelló 
Miquel Poblet, en una ma-
tinal d’activitats adreçades 
a totes les edats. Els in-
fants interessats a jugar en 
alguna competició local o 
comarcal es poden adreçar 
a les associacions de pares 
i mares dels centres.

ESPORT EXTRAESCOLAR 

Un dels equips d’handbol de l’escola Font Freda durant un entrenament a les pistes del centre

Sílvia Alquézar | Redacció
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Els campionats de secundària comencen el dia 23 i els de primària a partir del 2 de novembre

BÀSQUET. CB MONTCADA 

El Valentine presentarà tots 
els equips el 31 d’octubre

El Valentine Montcada 
presentarà tots els equips 
de l’entitat el pròxim 31 
d’octubre al pavelló Miquel 
Poblet abans del partit de 
la Copa Catalunya entre el 
sènior i el Sant Josep de Ba-
dalona. El club té enguany 
vuit equips: premini, mini 
A i B, preinfantil, cadet, 
júnior A i B i sots-21, la no-
vetat d’aquesta temporada. 

A més, l’entitat també dis-
posa de l’escola, amb més 
d’una trentena d’infants, i 
de l’equip sènior.

Premini. Els jugadors fede-
rats de menor edat són els 
del conjunt premini. Els 
integrants d’aquest equip 
provenen de l’Escola de 
l’entitat o bé de les com-
peticions escolars, però 
cap s’havia enfrontat fins 

aquest any al repte de les 
lligues federades. “Inde-
pendentment dels resul-
tats, volem que els infants 
s’ho passin bé, formin un 
grup unit i, mica en mica, 
vagin assimilant els con-
ceptes bàsics del bàsquet”, 
ha indicat l’entrenador, Pol 
Jordà. El conjunt ha dispu-
tat ja tres partits de lliga, en 
va perdre els dos primers i 
va guanyar l’últim.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt premini afronta el repte de jugar a les lligues federades

El premini juga al Nivell B Grup Quart

> El cadet del CEB Can Sant Joan 
es troba al segon lloc amb 5 punts  
El cadet del CEB Can Sant Joan –a la foto– s’ha situat a la 
segona posició del Grup Onzè del Nivell B del Campionat 
de Promoció amb dues victòries i una derrota. El conjunt 
local va encaixar la primera ensopegada a la darrera jorna-
da a la pista del Cardedeu A, on va caure per 57 a 52. Als 
dos primers enfrontaments de la lliga, el Can Sant Joan va 
superar el Caldes a casa per un contundent 88 a 44 i el Lli-
nars a domicili per 75 a 77. D’altra banda, el preinfantil fe-
mení va guanyar el Vilatorta per 42 a 66 a l’última jornada 
disputada. És líder amb dos triomfs i un matx ajornat | SA
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BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE 

El cadet es col·loca 
líder amb 3 triomfs 

L’equip cadet masculí de 
l’AE Elvira-La Salle ha co-
mençat la temporada de 
la millor manera possible: 
guanyant els tres primers 
partits de lliga. El con-
junt montcadenc va de-
butar a la competició el 2 
d’octubre a casa amb una 
victòria contundent contra 
el Montmeló per 75 a 48. 
Set dies més tard, el bloc 
cadet va obtenir el primer 
triomf fora de casa en vèn-
cer les Franqueses per 59 a 
71. Però, la diferència més 
abultada que l’Elvira va 
obtenir respecte el seu ri-
val la va aconseguir el dia 
16 contra el Lliçà d’Avall, a 
qui va derrotar per un clar 
97 a 38. Aquestes victòries 
han permès l’equip local 
col·locar-se a la primera 
posició del Grup Sisè del 

Campionat de Promoció al 
Nivell C amb 6 punts, un 
grup on també es troba el 
conjunt cadet del Valentine 
Montcada. Precisament el 
derbi montcadenc serà el 
dia 23 al gimnàs municipal 
a les 12h., on el Valentine 
sortirà com a equip local i 
l’Elvira com a visitant.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip venç el Lliçà, les Franqueses i el Montmeló

L’Elvira cadet és líder del seu grup
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> Inauguració de la zona d’atletisme
L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure i la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM) 
organitzen el 23 d’octu-
bre la inauguració de la 
nova zona d’atletisme si-
tuada a l’antic camp de 
futbol de Terra Nostra, al 
polígon de la Ferreria. La 
jornada començarà a les 10h amb un triangular amistós entre 
les escoles d’atletisme de Montcada, Cerdanyola i Ripollet i 
acabarà al migdia | SA

> Noves victòries per al CP Montcada
Els dos equips sèniors A del Club Petanca Montcada han 
tornar a sumar victòries. El masculí va vèncer el Sant Boi per 
5 a 11 i el femení va superar el Mediterráneo per 5 a 4. Pel 
que fa als conjunts B, el masculí va guanyar el Miguelense 
per 9 a 7, mentre que el femení va caure derrotat contra el 
Raspi Bosco per 4 a 5 | SA

> El Tordo celebra el 50è aniversari
L’Associació de Caçadors 
El Tordo va celebrar el 
seu 50è aniversari el 3 
d’octubre amb un dinar 
a un restaurant de la lo-
calitat que va comptar 
amb l’assistència de les 
autoritats municipals i 
d’una seixantena de so-
cis de l’entitat. Per a l’actual president, Domingo Calduch, el 
repte de l’associació és “poder continuar caçant a Montca-

da i mantenir viva l’entitat”. De fet, la temporada de caça 
va començar el 10 d’octubre i s’allargarà fins al 6 de febrer. 
“Cacem conills, perdius i senglars i anem repoblant”, ha 
indicat Calduch. A la foto, l’alcaldessa amb els representants 
del club i el pastís commemoratiu dels 50 anys | SA
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La lliga escolar té enguany una 
competició d’handbol benjamí 



312a quinzena | Octubre 2010 Esports

FUTBOL. EF MONTCADA

El juvenil apallissa el Polinyà per 
20 gols a 0 en el debut a la lliga 

El conjunt juvenil de l’EF 
Montcada ha començat 
fort a la lliga. El debut va 
ser espectacular, amb un 
resultat més propi d’altres 
disciplines esportives que 
no de futbol. Els nois de 
Manolo Jiménez van supe-
rar el Polinyà per 20 gols 
a 0 en un matx en què el 
jugador ghanès Emmanuel 
va marcar cinc dianes. La 
victòria va donar molta 
moral als montcadencs, 
que també van guanyar 
còmodament el segon matx 
de la competició davant del 
Lliçà per 1 a 4. L’Escola va 
dominar de principi a fi i, 
al minut 24, ja havia mar-
cat el quart gol.

Presentació. D’altra ban-
da, l’EF Montcada va 
presentar tot els equips de 
l’entitat en un acte que va 
tenir lloc el 12 d’octubre 
al camp municipal de 

Can Sant Joan. Després 
de la tradicional desfilada 
i la fotografia oficial dels 
diferents equips, van te-
nir lloc els parlaments. El 
president de l’entitat, Ma-
nel Trias, va destacar que 
l’Escola ja té sis anys de 

vida i que, en tot aquest 
temps, “ha intentat fer 
gaudir del futbol a nens i 
joves del municipi, creant 
vincles de companyonia i 
esportivitat”. L’alcaldessa, 
M. Elena Pérez (PSC), va 
elogiar la tasca de l’entitat 

i la va animar a continuar 
endavant formant joves en 
l’esport i en el treball en 
equip: “És un goig veure 
la quantitat de nens i jo-
ves que aglutina l’escola, 
que s’ha convertit en un 
referent al municipi”. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Escola va presentar el dia 12 tots els equips de l’entitat en un acte al camp municipal de Can Sant Joan

El marcador de l’estadi de la Ferreria reflecteix el resultat aclaparador que va aconseguir el juvenil amb el Polinyà
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L’equip juvenil del CD 
Montcada ha debutat amb 
bon peu a Primera Divisió, 
la categoria assolida de ma-
nera brillant la temporada 
passada. Els nois de Juan 
Meca han guanyat els dos 
partits que s’han disputat 
fins ara al Grup Setè. A la 
primera jornada, el conjunt 
verd va vèncer el Barberà 

Andalucía per 1 a 6 i, una 
setmana més tard, va su-
perar el Castellar a l’estadi 
de la Ferreria per també 
un clar 6 a 2. L’objectiu 
del conjunt montcadenc 
és consolidar la plantilla 
a la nova categoria i, si els 
resultats acompanyen, as-
pirar a estar entre els pri-
mers classificats i optar a 
l’ascens. 

El juvenil comença fort 
a la nova categoria 

FUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil del CD Montcada ha superat clarament els seus dos primers rivals
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EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de tots els equips de 
l’Escola de Futbol Montcada:

La presentació de l’EF Montcada es va fer al camp de Can Sant Joan

L’equip infantil A de l’FS 
Mausa ha guanyat els tres 
primers partits de lliga a 
la Divisió d’Honor. Els 
montcadencs, dirigits per 
Juan Antonio Jaro, van de-
butar a la competició amb 
una victòria a la pista del 
CN Sabadell per 4-8, a la 
jornada següent van vèn-
cer La Unión per 7-2 i, a la 
darrera jornada disputada, 
es van imposar al Marto-
rell per 4- 7. El tècnic s’ha 

mostrat molt content amb 
l’inici de temporada de la 
plantilla: “M’ha sorprès 
gratament que el bloc, tot 
i ser nou de dalt a baix, 
s’hagi acoplat tan ràpida-
ment”. D’altra banda, l’FS 
Mausa té previst crear un 
blog a Internet per a cada 
equip per poder seguir la 
seva actualitat. El primer 
a posar-se en marxa ha es-
tat els dels equips infantils. 
L’adreça és fsmontcadainfan-
til10-11.blogspot.com

L’infantil A arrenca bé 
a la Divisió d’Honor

FUTBOL SALA. FS MAUSA 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip juvenil de La Salle 
ha aconseguit la primera 
victòria a la Lliga Catalana 
en vèncer el Sant Vicenç 
per 25 a 24 en l’últim sos-
pir del matx. El conjunt lo-
cal, dirigit per Jaume Puig, 
va començar a remolc en 
el marcador, però es va sa-
ber sobreposar i remuntar 
la diferència. La recta final 
del partit va ser d’infart, 
fent els montcadencs el gol 

d’or als últims instants. La 
Salle va lamentar la manca 
de punteria, amb més de 
20 llançaments fallats.
L’equip lasal·lià va debutar 
a la lliga contra el Barça, 
amb qui va perdre per 32 a 
17. D’altra banda, a l’última 
jornada, el matx a la pista 
del Mataró no es va jugar 
per la manca d’efectius del 
conjunt local, que es troba 
a la novena posició amb 2 
punts.

El juvenil aconsegueix 
la primera victòria 

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

La Salle juvenil va vèncer el Sant Vicenç per 25 a 24 a l’últim sospir del matx
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L’infantil A del Mausa ha guanyat els tres partits jugats a la màxima categoria
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L’equip aleví de l’AE 
Can Cuiàs s’ha refet de 
l’ensopegada inicial a la 
pista del Masnou –on va 
perdre per 9 a 2– en guan-
yar els dos partits següents 
a casa: contra el Ripollet 
per 4-0 i davant de l’Arenys 
per 6 a 3. El conjunt, diri-
git pel jugador del sènior 
Daniel Merino, està for-
mat per infants del barri. 

“L’objectiu és aprendre”, 
diu l’entrenador.

L’aleví es refà amb 
dos bons resultats 

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

Sílvia Alquézar | Redacció

L’aleví va superar el Ripollet per 4-0
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