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ESPORT ESCOLAR
‘La Veu’ engega un seguit 
de reportatges sobre les 
activitats extraescolars

HANDBOL MASCULÍ
La Salle es troba en un moment 

dolç de joc i resultats que l’han 

situat tercer de la Lliga Catalana 
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Lluís Maldonado  | Redacció

L’EF Montcada 
obté un meritori 
empat contra 
l’AEM, el líder 

L’equip femení de l’EF Montca-
da va celebrar com una victòria 
l’empat a dos gols contra l’AEM, 
el líder del Grup Segon de Pri-
mera Divisió. L’eufòria va escla-
tar entre la plantilla d’Antonio 
Moya després que l’àrbitre xiu-
lés el final d’un enfrontament 
que, a la mitja part, el conjunt 
visitant guanyava per 0-2. “Va 
semblar que podia ser el prin-
cipi d’una golejada però, a la 
represa, vam sortir amb mol-
tes ganes, elles van baixar la 
guàrdia i nosaltres ens vam 
créixer”, ha indicat la jugado-
ra local Pili Pérez. El primer 
gol montcadenc va arribar  al 
minut 60, obra de Jésica, de fal-
ta. Deu minuts més tard, Mati, 
nou fitxatge al mercat d’hivern, 
va culminar un contraatac que 
va suposar l’empat definitiu. Els 
darrers instants van ser d’infart, 
però cap dels dos equips va te-
nir la recompensa del gol que 
hauria suposat la victòria. 

El femení es troba al mig de la taula
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L’esquiador montcadenc Jon 
Santacana i el seu guia, Miguel 
Galindo, van fer un ple històric 
al Mundial Alpí per a Disca-
pacitats, disputat a Sestriere 
(Itàlia) del 16 al 23 de gener. 
L’espostista local va guanyar un 
total de cinc medalles –tres d’or 
i dues de plata– a les cinc pro-
ves individuals en què va par-
ticipar. La parella formada per 
Santacana –que competeix a la 
categoria de deficient visual– i 
Galindo van pujar al més alt 
del poli en la modalitat de su-
percombinada, gegant i super-
gegant, mentre que en eslàlom 
i descens van entrar en segona 
posició.

Les proves. El primer metall, 
de plata, va arribar a la pri-
mera jornada amb la cursa de 
descens. L’esquiador local va 
arribar a només 19 centèsimes 
del primer classificat, el francès 
Nicolas Berejny. El montca-
denc i el seu guia van tornar a 
demostrar la seva superioritat a 
les dues properes jornades. En 
supergegant, la parella Santa-
cana-Galindo van fer el millor 
temps en tots els parcials i a 
la línia de meta. En la super-
combinada, que consta d’una 
mànega de supergegant i una 
altra d’eslàlom, van aconseguir 
el millor temps avantatjant els 

seu rivals més directes, l’eslovac 
Jakub Krako i el canadenc 
Chritopher Williamson, en un i 
dos segons, respectivament. La 
quarta jornada va suposar una 
altra medalla per a les estrelles 
de la delegació espanyola: la pla-
ta en eslàlom especial. 
Tot i acabar la primera mànega 
com a líders, dos petits errors 
a la recta final de la segona 
baixada els van fer perdre unes 
centèsimes que els va costar 
l’or. Per acabar la competició 
individual, Santacana i Galin-
do van tornar a ser els millors 
en l’eslàlom gegant amb un re-
gistre de 2 minuts, 10 segons 
i 78 centèsimes. Gràcies a les 
medalles del montcadenc, Es-
panya va acabar en sisena posi-
ció al medaller, encapçalat per 
França (amb 17 medalles), Ale-
manya (15) i Eslovàquia (11).

Sílvia Alquézar | Redacció

ESQUÍ ALPÍ

L’esquiador Jon Santacana fa cinc de 
cinc al Mundial per a Discapacitats
L’esportista montcadenc i el seu guia, Miguel Galindo, han guanyat a Itàlia tres medalles d’or i dues de plata

L’esquiador Jon Santacana celebra una de les medalles aconseguides a Sestriere

Santacana: ‘Han estat els millors resultats de la meva carrera esportiva’

-S’esperava aquests resultats?

No, la veritat. Arribàvem a Itàlia amb 

molta il·lusió i, per com havia anat la 

temporada, estàvem molt preparats, 

però mai t’imagines que pots pujar 

al podi a totes les proves que hi par-al podi a totes les proves que hi paral podi a totes les proves que hi par

ticipés.

-Què se sent després de guanyar 

cinc medalles a un Mundial?

Molta satisfacció perquè és el fruit de 

molts anys de treball. Han estat els 

millors resultats de la meva carrera 

esportiva. Al 2006, a Sestriere, no vaig 

poder córrer com m’hagués agradat 

perquè acabava de sortir d’una lesió. 

El destí m’ha donat una segona opor-El destí m’ha donat una segona oporEl destí m’ha donat una segona opor

tunitat on m’he pogut rescabalar.

-Quin ha estat el millor i el pitjor 

moment al Campionat del Món?

Ens va fer molta ràbia no poder acabar 

en primer lloc en el descens perquè 

havíem marcat els millors temps als 

entrenaments i als intermedis però, 

al final, el primer classificat ens va 

treure 19 centèsimes. Va ser un petit 

cop però, al dia següent, a la cursa de 

la supergegant vam obtenir la recom-

pensa perquè era la prova que sem-

pre se’ns havia resitit.

-Quin són els pròxims reptes?

Repetir aquests resultats és bastant 

difícil. Enguany ens queda la Copa 

d’Europa, que es fa la Molina, i ja 

començarem a pensar a la Copa del 

Món de l’any vinent, que guanya el 

més regular de la temporada | SA 
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Els verds han guanyat els dos darrers partits contra l’Olesa (0-1) i l’Igualada (1-0)

El CD Montcada ha sumat sis 
punts d’or a les dues últimes 
jornades que li han permès aga-
far oxigen en l’inici de la sego-
na volta de Primera Catalana i 
allunyar-se una mica de la zona 
de descens. Les victòries davant 
l’Olesa (0-1) i l’Igualada (1-0) 
han permès als verds situar-
se a la dotzena posició amb 25 
punts, empatats amb l’Olesa i 
el Gimnàstica Iberiana. En el 
desplaçament al Baix Llobregat, 
un gol de Jordi Salvanyà al mi-
nut 35 va servir per segellar la 
victòria en un matx en què els 
verds van dominar sobretot la 
primera part. “Aquest equip 

demostra que se sobreposa a 
totes les adversitats i va a per 
totes”, ha indicat el president, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís, qui ha 
lloat el treball d’un bloc jove i, a 
vegades, inexpert. “En ganes i 
il·lusió no ens guanya ningú”,
ha destacat el directiu.
En el segon partit de la segona 
volta, el CD Montcada va apro-
var l’assignatura pendent de 
guanyar a casa, un fet que no es 
produïa des del 19 de setembre 
de l’any passat amb la victòria 
contra el Blanes (3-1). Els homes 
d’Iván Rodríguez van sumar el 
segon triomf a l’estadi en supe-
rar l’Igualada per 1-0 amb un 
gol de Paco Tamudo al minut 

83. Però el gran heroi del matx 
va ser el porter Adrián Bue-
tas, que va aturar un penal en 
l’últim sospir.

Salvanyà es queda. El jugador del 
CD Montcada ha rebutjat l’oferta 
per jugar al Premià, que entrena 
l’extècnic local Jaume Creixell a 
Tercera Divisió. El migcampista 
defensiu, que viu a Breda (La 
Selva), ha decidit continuar al 
conjunt verd perquè se sent molt 
bé al club de Montcada. “Nosal-
tres estem molt contents que 
es quedi perquè Salvanyà és 
molt important en l’equip per 
la seva qualitat i la seva expe-
riència”, explica Sanchís.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada suma dos triomfs 
vitals per allunyar-se del descens

El CD Montcada va empatar a 1 contra el San Cristóbal amb un gol de Salvanyà al 87
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Sílvia Alquézar  | Redacció

La UD Santa María és el pri-
mer classificat del Grup Dissetè 
de Tercera Territorial amb 40 
punts i un partit menys –el que 
resta pendent d’acabar al camp 
del Parera. El conjunt de Terra 
Nostra té 4 punts d’avantatge 
sobre el segon, el Chacarita. 
Els montcadencs estan fent 
una temporada excel·lent, on 
ja han encadenat 13 victòries 
consecutives. Les últimes van 
ser al camp de l’Hogar Extre-
meño, el cuer, per 0-6 i davant 
del Racing Vallbona, el quart a 
la taula, per 3-0. En el pròxim 
enfrontament, el Santa María 
rebrà la visita de l’Arrabal Ca-
laf, un dels equips que estan a 

la part alta de la classificació, 
amb 28 punts. “Esperem con-
tinuar amb aquesta línia de 
joc i resultats”, ha dit el tècnic, 
José Luis Sánchez.

El Santa María ja és líder 
amb 13 victòries seguides

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El Santa María és líder amb un partit menys
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La UE Sant Joan Atlètic ha 
començat la segona volta amb 
reforços per intentar canviar la 
dinàmica actual i donar un gir 
de 360 graus. La plantilla que 
dirigeix Osvaldo Leboso ha 
incorporat els jugadors Enric 
Medina –cedit del CD Mont-
cada pel que resta de tempo-
rada–, Roberto Rosa i Cristian 
Artés, que va ser l’únic que no 
va poder debutar al darrer par-
tit de lliga contra el Vilamajor a 
casa (3-3) perquè es va lesionar 
en l’entrenament previ. Una 
setmana abans, una Unió en 
quadre va perdre amb la Torre-
ta per 3 a 1.

El Sant Joan es reforça amb 
nous fitxatges a la segona volta

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Sant Joan va empatar a tres gols contra el Vilamajor al camp municipal de Can Sant Joan
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Els locals s’han retrobat amb la victòria en superar el Santa Coloma i l’Argentona

Després d’un parell d’ensopegades 
a la lliga en l’inici del 2011, el Va-
lentine s’ha retrobat amb la vic-
tòria al Grup Segon de la Copa 
Catalunya. Els homes de Boris 
Balibrea han sumat dos triomfs 
consecutius que els ha permès 
recuperar posicions a la taula i 
col·locar-se a la sisena posició 
amb 10 victòries i 7 derrotes, 
empatat amb el Minguella i el 
Blanes. A les dues últimes jorna-
des, els montcadencs van vèncer 

el Santa Coloma, que arribava a 
Montcada en condició de líder, 
per 92 a 77 en un partit prece-
dit per les baixes importants de 
Marc Gómez, que ha abandonat 
la plantilla per problemes per-
sonals, i la lesió d’Iván Costa, 
amb un esquinç de segon grau al 
turmell. Malgrat les absències, el 
Valentine va saber sobreposar-se 
i recuperar l’average de la prime-
ra volta de la lliga, que va ser de 
12 punts en contra.
D’altra banda, en el darrer des-

plaçament, els locals van superar 
l’Argentona per 71 a 73, gràcies 
a una cistella del jugador Marc 
Jané al darrer segon. Per a aquest 
enfrontament, tampoc va poder 
jugar Aitor Murúa, amb contun-
sions a causa d’un accident de 
trànsit que, sortosament, no va 
ser greu. El Valentine s’ha refo-
rçat amb un nou fitxatge, l’escolta 
Arnau Salinas, que prové del 
Sant Cugat i que podria debutar 
en el pròxim partit de lliga a la 
pista del Sant Josep de Girona. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET

El Valentine recupera posicions 
després de dos triomfs seguits

La Salle Iste femení ha baixat un lloc a la taula després de perdre a la pista del Gavà

La Salle masculí es troba en un 
moment dolç tant pel que fa al 
joc com als resultats. Els homes 
de Dídac de la Torre han exhibit 
en les darreres dues jornades un 
alt nivell que els ha permès su-
mar dos nous triomfs –ja porten 
quatre consecutius– i situar-se a 
la tercera posició de la Lliga Ca-
talana amb 21 punts, empatats 
amb el Poblenou i a tan sols 3 
del líder, el Banyoles. “Somiem 
encara amb el primer lloc”,
afirma l’entrenador després 
de lloar el bon joc dels seus ju-
gadors. La Salle ha demostrat 
que és un ferm candidat a ocu-

par una de les places de la fase 
d’ascens. Al darrer partit a do-
micili, els locals van guanyar a 
la pista del Sant Cugat, el cuer, 
per 24 a 33. Una setmana abans, 
el conjunt vermell va jugar el 
millor partit de la temporada 
en segellar una victòria còmo-
da contra el Parets per 31 a 20. 
“Necessitàvem guanyar així, 
sense patir i oferint una bona 
imatge a casa”, va dir el tècnic, 
qui ha recordat que han tret un 
bons resultats amb els equips de 
la part baixa. “Ara haurem de 
veure com ens va, a la segona 
volta, amb els rivals directes”,
ha dit de la Torre.

Femení. La Salle Iste ha perdut 
la segona posició del Grup B de 
Primera Catalana després de 
la derrota que va encaixar a la 
pista del Gavà per 22 a 19. La 
falta de concentració a la segona 
part va passar factura al conjunt 
d’Esperanza Hoyos que, abans 
del descans, tenia un avantatge 
de quatre gols. Una setmana 
més tard, La Salle Iste va sortir 
a la pista amb l’objectiu que no 
es repetís la història de Gavà i, 
ja des del primer moment, les 
jugadores montcadenques van 
prémer l’accelerador per acabar 
imposant-se a la pista del Torto-
sa per 18 a 27.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL

La Salle masculí es consolida a 
dalt mostrant la seva millor cara
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El Valentine ha trencat la ratxa negativa amb dues noves victòries consecutives a la lliga
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La Salle masculí –a dalt– i La Salle Iste femení lluiten per les primeres places de la taula

L’FS Mausa Montcada ha enca-
denat una ratxa positiva de re-
sultats que l’han permès acabar 
la primera volta del Grup Primer 
de Primera B amb 29 punts, a 4 
de diferència respecte el líder, el 
Rapid Santa Coloma. El conjunt 
de Juan Antonio Jaro, que por-
ta ja quatre jornades consecuti-
ves sense perdre, va superar al 
darrer partit disputat al pavelló 
Miquel Poblet el Lloret, un rival 
directe en la lluita per l’ascens de 
categoria, per 6 a 4. El matx va 

ser molt intens i igualat, tot i que 
els montcadencs mai van anar 
a remolc en el marcador. Una 
setmana abans, el Montcada va 
guanyar el Rubí, el cuer, per 3-1 
en un matx que ja va deixar molt 
encarrilat al primer temps. 

Valoració. El balanç en aquesta 
primera volta de la lliga –amb 
quatre derrotes– no ha estat tan 
positiu com la plantilla esperava. 
“Acostumats a no perdre du-
rant 29 jornades consecutives, 
no hem encaixat bé trencar 

aquest rècord amb tres derro-
tes seguides”, ha explicat el ju-
gador Mario Litrán. En aquest 
sentit, l’entrenadora creu que 
ja s’ha acabat la ratxa negativa. 
“Cada dia estem millor i estic 
convençut que ja hem superat 
la sotregada”, comenta el tècnic, 
Juan Antonio Jaro. Per la seva 
banda, Litrán creu en les possibi-
litats de l’equip: “Hem de poder 
reduir les diferències amb els 
equips de dalt i aguantar fins 
al final sense més ratxes nega-
tives”, conclou.

El Mausa acaba la primera volta 
al tercer lloc a 4 punts del líder

FUTBOL SALA

Sílvia Alquézar  | Redacció

> La UE Montcada empata a 5 contra l’Uga
El conjunt de Divisió d’Honor de la UE Montcada ha debutat al Campionat 
de Catalunya per equips amb un empat a 5 a casa de l’UGA, un equip 
amb millor ELO que els montcadencs. A la foto, un moment de l’enfron-
tament contra l’Uga. D’altra banda, el club local va acabar a la quarta 
posició a la fase final de la Copa Catalana, disputada a Girona el 23 de 
gener. Els locals van sumar un total de 26’5 punts, darrera del Sabadell 
–amb els mateixos punts–, l’UGA (27) i el Barberà (27’5) | SA
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Sílvia Alquézar | Redacció

KORFBAL. COPA CATALANA

La pista coberta acollirà el 
6 de febrer dos partits dels 
quarts de final de la Copa 
Catalana de korfbal. A les 
10h, jugaran el Vacaris-
ses i el Sant Cugat. A les 
11.45h, el Multiòpticas 
Isis Montcada A s’enfron-
tarà al Badalona. Segons 
la plantilla, el sorteig ha 
estat positiu perquè jugarà 
contra el vuitè classificat a 
la Lliga Nacional. A més, 

en semifinals, els locals 
evitarien l’actual líder, el 
Vallparadís, i al campió de 
la lliga l’any passat, el Va-
carisses. En cas de victòria, 
el Montcada s’enfrontaria 
al vencedor del partit entre 
el CEVG, l’actual campió 
de Copa, i el Castellbis-
bal, cinquè a la lliga. La 
plantilla creu que davant 
del Badalona no serà gens 
fàcil perquè tots els equips 
tenen un gran nivell.

Els matxs es disputaran el dia 6 a la pista coberta

Montcada serà seu de 
dos partits dels quarts> El CP Can Sant Joan puja de categoria

El Club de Petanca Can Sant Joan ha quedat campió de la 
Lliga Catalana de la Cinquena Divisió, aconseguint l’ascens a 
la categoria superior. La competició va ser molt igualada i no 
es va decidir fins a l’última jornada, gràcies a la victòria dels 
montcadencs davant del CP Trinitat per 10-6 | SA

> Bon paper a Segona en futbol sala
Els dos equips locals de futbol sala que juguen a Segona Di-
visió estan fent un bon paper a la lliga, malgrat els últims 
resultats. El Mausa B, al Grup Tercer, és el cinquè classificat 
amb 27 punts. Al darrer partit jugat, va perdre a la pista del 
Santa Susanna per 5-2. Pel que fa a l’EF Montcada, que mi-
lita al Grup Quart, es troba al cinquè lloc amb 18 punts. A 
l’última jornada, els montcadencs van empatar a tres gols a 
casa contra els Grups Arrahona | SA

C
P

 C
A

N
 S

A
N

T
 J

O
A

N

> El Club Endansa suma nous èxits
El Club de Ball Esportiu Endansa continua sumant èxits aquesta 
temporada. Al Campionat de Sant Vicenç dels Horts, Eva Nieto i 
Carles Cirera en sènior A i Míriam Saint-Germain i Enric Trias en 
youth D van ser segons. D’altra banda, a Corbera de Llobregat, youth
Jordi Alcántara i Eulàlia Llorenç en sènior II C i Elian Nieto i Marc 
Sanz en adult B van acabar en tercer lloc, mentre que Jéssica 
Torné i Josep Hernández en adult C van ser quarts | SA

> La Salle té un equip de veteranes
La Salle ha creat aquesta temporada un equip de veteranes 
format per una quinzena d’exjugadores d’handbol, dirigit pel 
tècnic Antonio Muñoz. L’equip entrena els divendres i dispu-
ta un partit cada quinze dies de la lliga Màster Femení, on 
només ha perdut un matx tot i que, com diu l’entrenador “la 

competició està en un segon terme, juguen per divertir-se i 

fer esport” | SA   
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FUTBOL SALA

El Can Cuiàs es troba a 
tan sols un punt de l’Ai-
guafreda, el segon classi-
ficat que ja ocupa una de 
les dues places que donen 
accés a l’ascens de catego-
ria. Els montcadencs són al 
cinquè lloc del Grup Quart 

de Primera Divisió amb 25 
punts, empatats amb La 
Sardana i La Sínia. A la 
darrera jornada disputada, 
els homes de Matías Ruiz 
van guanyar el Caldes B, 
el cuer amb 3 punts, per 
un ajustat 2-3.

El Can Cuiàs, a un punt 
dels llocs d’ascens 

L’equip del CEB Can Sant 
Joan B. Montseny va per- per per
dre el darrer partit de lliga 
contra el Llavaneres per 52 
a 56. El conjunt local és el 
dotzè amb 5 victòries i 10 
derrotes al Grup Primer del 
Campionat català | SA

BÀSQUET

Derrota del 
Can St. Joan

L’Elvira-La Salle A és el 
primer classificat del Grup  
Tercer del Campionat de 
Catalunya, amb 14 triomfs 
i tan sols una derrota. Al 
darrer matx, va vèncer el 
Nou Badia, el segon, per 
81 a 69 | SA

BÀSQUET

L’Elvira A és 
el primer
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L’escola Font Freda fa dos 
anys que està adherida al 
Pla Català de l’Esport, una 
iniciativa de la Generali-
tat que pretén potenciar la 
pràctica esportiva en l’àm-
bit escolar. El centre ha 
apostat per oferir als alum-
nes del cicle mitjà i superior 
la possibilitat de conèixer 
les disciplines esportives no 
tan conegudes. 

L’objectiu. “A través de 
les classes d’educació fí-
sica introduïm aquests 
esports amb la idea que 
després ho practiquin en 
horari extraescolar al col-
legi”, ha indicat la profeso-
ra d’educació física del Font 
Freda, Andrea Jiménez, qui 
assegura que l’experiència 
està tenint una gran acolli-
da entre els infants. 
Així, per exemple, els nens 
i nenes d’aquest centre fan 
escacs dins l’horari lectiu 
com si fos una assignatura 
més dins del projecte cur-

ricular. El Font Freda tre-
balla en col·laboració amb 
algunes entitats esportives 
de la ciutat com la Unió 
Escacs Montcada, La Salle 
Montcada d’handbol i la 
Joventut Atlètica Montcada 
( JAM). Precisament un tèc-
nic del club d’atletisme ha 
impartit diverses sessions 

als alumnes que han servit 
perquè els més petits cone-
guin aquest esport. “Està 
molt bé ampliar el ven-
tall de l’oferta esportiva 
i potenciar les disciplines 
no majoritàries”, ha expli-
cat el president de la JAM, 
Ildefonso Teruel. Enguany, 
el Font Freda fa judo, bàd-

minton, patinatge, hand-
bol, atletisme i escacs. “El 
Pla de l’Esport necessita 
de la implicació dels pro-
fessors i de l’AMPA, que 
han de treballar plegats”,
ha manifestat Jiménez, qui 
ha recordat que reben ajuts 
econòmics de la Generali-
tat per aplicar el projecte.

ESPORT ESCOLAR

Entrenadors de La Salle imparteixen les classes d’handbol des de fa diverses temporades a l’escola Font Freda

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll 

El centre està adherit des de fa dos anys al Pla Català de l’Esport, una iniciativa de la Generalitat

El col·legi Font Freda aposta pels 
esports minoritaris i poc coneguts 

Tres jugadors montcadencs 
van aconseguir vuit medalles 
al Campionat de Catalunya 
de bàdminton, disputat a 
La Garriga el 23 de gener. 
Pau Segura, de 10 anys que 
pertany al CB Sesrovires, va 
pujar al més alt del podi als 
dobles mixtes amb la seva 
germana Aitana (8 anys), 
en individuals i en dobles 

masculí. D’altra banda, Júlia 
de la Torre, que té 10 anys 
i juga a l’AE Granollers, va 
acabar en segona posició 
als dobles mixtos, va ser la 
campiona en individual i en 
dobles femení. Per la seva 
banda, Aitana Segura, que 
també milita al CB Sesro-
vires, va obtenir el metall 
d’argent en individual feme-
ní i en dobles femenins. 

Tres jugadors locals 
obtenen vuit medalles

BÀDMINTON. CAMPIONAT CATALÀ

Sílvia Alquézar | Redacció
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Júlia de la Torre, Aitana Segura i Pau Segura amb els trofeus guanyats

L’escola Mitja Costa compta 
enguany amb tres equips 
disputant la lliga escolar 
–multiesport (9 alumnes); 
futbol benjamí (14) i futbol 
aleví (10) i un grup de psi-
comotricitat (4) subvencio-
nades pel CDEM. A banda, 
l’AMPA també oferta altres 
activitats esportives com 
les classes de ball modern 
–amb prop d’una seixan-
tena d’alumnes inscrits– i 
karate –on n’hi ha una vin-
tena. “Respecte els cursos 
anteriors, enguany s’ha 
mantingut la xifra de par-
ticipants a la lliga escolar”,
explica Manoli Villanueva, 
la coordinadora esportiva 
del centre, “l’únic que ha 

baixat ha estat la psicomo-
tricitat, per això, cara la 
propera temporada volem 
introduir algún canvi per 
atraure més alumnes”. Al 
front dels equips de la lliga, 

l’AMPA ha apostat per con-
fiar en gent jove que havia 
estat alumna a l’escola. En-
trenen dos cops per setmana 
i els partits els disputen els 
divendres. “El que volem 

és que els nens facin esport 
però sobretot que s’ho pas-
sin bé i que aprenguin a 
jugar en equip, a respectar 
els companys i els moni-
tors”, apunta Villanueva.

ESPORT ESCOLAR

Pilar Abián | Terra Nostra

L’AMPA del centre oferta les activitats anuals que promou l’IME a més de ball modern i karate

Un centenar d’alumnes del Mitja 
Costa fan extraescolars esportives 

El Mitja Costa té una equipació diferent a la de l’escola per participar a la lliga escolar on canvia el verd pel taronja
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> Yeli Sagna, plata al Campionat català
L’infantil Yeli Sagna –a la foto, 
el primer a l’esquerra– de la 
Joventut Atlètica Montcada 
(JAM), ha guanyat la meda-
lla de plata al Campionat de 
Catalunya de cros, disputat 
el dia 30 a Granollers. De la 
seva categoria també van par-
ticipar Juan Riera (4), Paula 
Molina (22), Usha Polo (87) i 
Edith Salvador (90). En júnior, Oualid Nassiri va ser el 12è i Aitor 
Martín el 18è. En juvenil, Paula Teruel va acabar la desena i en 
cadet també van córrer Víctor Esapa (50), Òscar Rodríguez (65), 
Raúl Sánchez (73), Marc Gómez (143) i Alba Maya (51). Pel que 
fa als benjamins, Joan Molina va ser el 143, Lucía Navarrete va 
entrar la 49 i Berta Núñez va finalitzar la 56 | SA

> Èxit del Campionat Comarcal d’escacs
La seu de la UE Montcada al pavelló Miquel Poblet es va quedar 
petita per acollir la fase prèvia del Campionat Comarcal d’Escacs, 
disputat el 22 de gener. En total, hi van participar una norantena 
de jugadors entre les categories S-10 i S-16 | SA

> Karate al pavelló el dia 5 de febrer
El pavelló Miquel Poblet acollirà 
el 5 de febrer el Campionat de 
Catalunya de karate en les catego-
ries aleví, infantil i juvenil. D’altra 
banda, l’entrenador del Shi-kan 
i seleccionador català, Miguel 
Franco, va participar el dia 22 al 
Trofeu Internacional de Collado 
Villalba (Madrid). Catalunya, on competeix el júnior montcadenc 
Rubén Serrano, va ser tercer. A la foto, Franco i Serrano | SA
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El conjunt sots-21 femení 
del Valentine no està obte-
nint bons resultats a la lliga 
del Nivell A. L’equip local, 
dirigit per Fernando Aré-
valo i Marta Oliva, ocupa 
la darrera posició del Grup 
Primer amb només una 
victòria en 16 jornades. als 
darrers enfrontaments, el 
Montcada va perdre contra 
el Sallent per 47 a 72 i, una 
setmana abans, va caure 
derrotat davant del Casi-
no del Centre per 33 a 44. 
L’únic triomf de l’equip va 
arribar el 20 de desembre 
en superar l’Escola Pia Sant 
Gervasi per 28 a 39. Per la 
seva banda, el conjunt sots-
21 masculí és tercer al Grup 

Segon del Nivell A-1 amb 
13 victòries i 4 derrotes. A la 
darrera jornada, va superar 
el Parets per 51-70.

El sots-21 femení és 
cuer amb una victòria 

BÀSQUET. VALENTINE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip infantil A de l’FS 
Mausa segueix en bona 
línia a la Divisió d’Honor. 
El conjunt montcadenc, 
entrenat per Juan Anto-
nio Jaro, ocupa la cinque-
na posició amb 29 punts, 
empatat amb l’Acció Sant 
Martí. Al darrer matx a 
domicili, el Montcada va 
empatar a tres gols contra 
La Unión, un resultat que 

la plantilla considera injust 
pel que va succeir sobre la 
pista. Una setmana més 
tard, el Montcada va acon-
seguir una victòria per 7-5 
davant del CN Sabadell, el 
cuer del grup amb 9 punts. 
L’entrenador, que també 
dirigeix el primer equip 
del Mausa, ha demanat als 
jugadors que no es confiïn 
i que ho donin tot en la 
recta final de la lliga.   

L’infantil A és cinquè 
a la Divisió d’Honor

FUTBOL SALA. FS MAUSA

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’infantil A ha sorprès tothom amb la seva bona trajectòria a la Divisió d’Honor  

El conjunt juvenil finalitza la 
primera volta líder en solitari

L’equip juvenil de l’Escola 
de Futbol Montcada ha 
acabat la primera volta lí-
der en solitari al Grup 25 
de Segona Divisió, amb 34 
punts, a tres de diferència 
del segon, la Penya Barce-
lonista Sant Celoni, i a 9 
del Mollet, el tercer classi-
ficat.
A la darrera jornada, els 
montcadencs van guan-
yar precisament el Mollet 
per 3-0 en el millor partit 
que ha jugat el bloc de Ma-
nuel Jiménez aquesta tem-
porada. El conjunt local 
va sortir amb la màxima 
concentració i seriositat, 
donant la sensació d’equip 
i mostrant-se com un ferm 
candidat a l’ascens de ca-
tegoria. La victòria podria 
haver estat més àmplia 
donat el joc exhibit pels 
montcadencs. 

Cadet A. L’equip d’Òscar 
Liarte ha complert amb 
escreix l’objectiu de la per-
manència a Primera Divi-
sió ja a la primera volta de 
la lliga. Els locals, al Grup 
Sisè, s’han col·locat al 
quart lloc amb 32 punts, 
a només 4 del líder, el Sa-
badell. A la darrera jorna-

da, els montcadencs –que 
portaven sis victòries con-
secutives– van empatar a 
2 gols al camp del Mollet. 
“En aquesta segona volta 
ens plantegem fites més 
ambicioses com l’ascens, 
tot i que sabem que és 
molt complicat”, opina 
Liarte. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El cadet A compleix amb escreix l’objectiu de la permància a la primera fase

L’equip preinfantil femení 
del Club Escola de Bàs-
quet Can Sant Joan ha 
guanyat un partit i n’ha 
perdut un altre a la fase 
regular Nivell C-2. El con-
junt local, que es troba al 
Grup Primer, va guanyar 
el primer partit de la com-
petició contra el Centelles 
per 23 a 47 però, a la jor-
nada següent, va caure de-
rrotat davant del Vilassar 
de Dalt per 33 a 53. En 
el pròxim partit de lliga, 
el Can Sant Joan visitarà 
la pista del Montmeló, el 
cuer de la categoria amb 
cap triomf i tres derrotes. 
Les montcadenques ocu-
pen la setena posició  | SA

BÀSQUET

Fase regular 
del Can Sant 
Joan infantil
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L’equip juvenil del CD 
Montcada ha finalitzat la 
primera volta de la lliga a 
la segona posició al Grup 
Setè de Primera Divisió 
amb 34 punts, a 4 de di-
ferència del primer, el Pa-
rets. Precisament, al darrer 
matx de la primera fase, 
els montcadencs van em-
patar a zero a l’estadi de la 
Ferreria contra els del Va-

llès Oriental, en un matx 
en què els locals van por-
tar la iniciativa del joc però 
no van tenir sort de cara 
a porteria. Respecte a la 
segona volta, el president 
verd, Modesto ‘Tato’ San-
chís, creu que “serà molt 
dura i que no es decidirà 
fins a les últimes jorna-
des”. La plantilla lluitarà 
per retallar la diferència i 
aconseguir l’ascens.

El CD Montcada és el 
segon amb 34 punts                                             

FUTBOL JUVENIL

Sílvia Alquézar | Redacció

El CD Montcada lluita per l’ascens de categoria al Grup Setè de Primera 

Les pistes de l’escola La Sa-
lle s’omplen de gom a gom 
cada dissabte per acollir els 
partits dels diferents equips 
de l’Escola d’handbol que 
promou La Salle Mont-
cada. A partir del 12 de 
febrer, els quatre equips 
benjamins –dos de La Salle, 
un del Font Freda i un altre 
del Reixac– començaran la 
lliga comarcal de la demar-

cació de Sabadell. D’altra 
banda, l’aleví del Sagrat 
Cor està fent un bon paper 
a la competició comarcal de 
Sabadell-Terrassa, de Pre-
ferent. Pel que fa als altres 
conjunts alevins, que ju-
guen a la lliga del CEVOS, 
el Reixac lluita per la prime-
ra posició. En aquesta com-
petició també hi participen 
dos equips del Font Freda i 
un de La Salle.

L’Escola segueix sent 
un èxit de participació

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

Els partits de l’Escola d’handbol es juguen dissabte a les pistes de La Salle

>  L’Elvira mini perd 
a la fase regular

L’Elvira-La Salle mini masculí ha co-
mençat la fase regular amb dues de-
rrotes. Els locals van perdre contra el 
Canovelles per 46 a 55 i davant del 
Sant Fost per 33 a 59 | SA

El cadet A està format sobretot per jugadors de segon any a la categoria
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El sots-21 femení juga al Nivell A
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