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JOCS ESCOLARS
El pavelló Miquel Poblet acollirà 

el pròxim 26  de novembre la 

presentació de la nova temporada

PÀG. 28 PÀG. 30

Aquest equip s’està superant dia 
a dia. En el darrer partit de lliga 
disputat contra el CN Sabadell 
–el tercer classificat que encara 
tampoc havia perdut cap partit–, 
l’FS va marxar de la capital va-
llesana deixant clar qui és l’equip 
a batre aquesta temporada. Els 
de Jordi Rozas van oferir un re-
cital de gols a la segona part que 
es va traduir en un resultat trepi-
dant (6-12), tot i que al descans 
els montcadencs perdien per 3-2. 
Però a la segona meitat, el pa-
norama va canviar radicalment. 
“Hem sortit molt concentrats 
i amb gran intensitat”, va co-
mentar Rozas. El capità, Mario 
Litrán, va subratllar que la clau 
va ser el segon temps: “En atac 
vam saber definir bé i combi-

nar-ho amb una defensa sòli-
da que va permetre aturar les 
seves contres”. El CN Sabadell 
va plantejar un partit tancat en 
defensa i un atac basat en el con-
tracop. 

Líders. L’FS Montcada continua 
invicte. En la jornada anterior, 
va superar a casa el Montsant 
(4-2). Els montcadencs van 
tornar a demostrar el seu bon 
moment de joc. Després d’un 3 
a 0 inicials, els tarragonins van 
retallar distàncies fins al 3-2. 
Un gol de Mario va retornar la 
tranquil·litat.  “No vam come-
tre els errors de la primera 
meitat i vam aconseguir un 
triomf molt important que 
ens confirma que anem pel 
bon camí”, va dir el tècnic.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL

L’FS goleja el CN Sabadell, un rival directe, 
i segueix imparable per lluitar per l’ascens
Els de la capital vallesana no havien perdut fins al moment cap partit, i en la jornada anterior van superar a casa el Montsant (4-2)

Els jugadors montcadencs celebren un dels 4 gols que van marcar en el partit a casa contra el Montsant, el tercer classificat a Tercera Divisió

Àlex Expósito intenta culminar un contracop contra el Sant Martí al pavelló Miquel Poblet
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BÀSQUET
El Valentine guanya el Girona però 
cau al pavelló contra el Sitges, un 
dels últims al Grup C de la Lliga EBA

La Salle s’està doctorant partit a 
partit a la Primera Estatal. Els re-
sultats són irregulars, però el joc 
cada vegada és més d’elogiar. En 
els darrers quinze dies, l’equip 
va sumar una victòria per la mí-

nima (26-27) a Sarrià de Ter i, 
per contra, va caure derrotat a 
casa contra el Sant Martí Adria-
nenc, un dels rivals forts.  
De moment, l’equip és a 4 punts 
de la zona de promoció de des-
cens.

La Salle millora dia a dia
i confia en el bon treball

Lluís Maldonado | Redacció

HANDBOL. 1A ESTATAL

Els de Pablo Camarero tenen els llocs de descens a 4 punts

Tot i que aquesta setmana ha 
descansat, La Salle Iste feme-
ní suma tots els partits dispu-
tats per victòries. El conjunt 
d’Esparanza Hoyos té encara 
pendent el partit ajornat contra 
el Tortosa. En la jornada ante-
rior, les noies d’Esperanza Ho-
yos van esborrar de la pista al 
Sant pedor (13-29) | LM

HANDBOL FEMENÍ

Tres victòries
en tres partits
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L’equip de José Luis Sánchez confia a reaccionar i sortir de la zona de descens

El Santa Maria ha trencat amb 
la mala sort que arrossegava. En 
el darrer partit a casa, va saber 
aprofitar les oportunitats, però 
sobretot, va jugar com un equip 
unit. D’aquesta forma va poder 
sumar la primera victòria a casa 
aquesta temporada contra el To-
rreromeu, un equip que encara 
no havia perdut cap partit de 
lliga (5-2).

Canvi d’aires. “L’ambient s’ha 
estabilitzat al vestuari, estem 
molt millor”, va tranquil·litzar 
el capità, Gerard Vendrell, des-
prés del partit. “Faltava una 

victòria per calmar els ànims 
i a més aquesta és la primera 
a casa de la temporada”, va 
assegurar Vendrell, qui confia 
que a partir d’ara l’equip faci un 
punt d’inflexió i redreci la línia 
de resultats negatius que havia 
acumulat que l’havien situat pe-
núltim del grup 6è de Tercera 
Catalana. “Al final hem tingut 
la sort que ens ha faltat altres 
vegades, i és que la pilota ha 
entrat”, va puntualitzar el capi-
tà. El president, Francisco Ro-
mero, va reconèixer el gran joc 
en la primera victòria a casa de 
la temporada i va lamentar els 
problemes amb la plantilla.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El Santa Maria guanya el primer 
partit a casa de la temporada 

Lluís Maldonado  | Redacció

La cara i la creu. Aquest és el 
balanç de les dues darreres jor-
nades del CD Montcada. El 
que els verds havien guanyat en 
el derbi contra el Ripollet (3-1) 
ho van perdre en el darrer par-
tit al camp del cuer, el Manresa 
(2-1). El jugador que despunta 
en atac és Quim Solano, autor 
dels dos gols de la victòria final 
en el derbi i també de l’únic 
tant aconseguit a la capital del 
Bages.
“No hem fet un gran joc, 
potser amb el de la Grama 
és un dels partits més fluixos 
aquesta temporada”, va co-
mentar el president, Modesto 
‘Tato’ Sanchís qui ha volgut 
fer balanç de la trajectòria de 
l’equip: “Hem fet un gran úl-
tim mes, la plantilla i el cos 
tècnic ha aconseguit col·locar 
el club en la part ni freda ni 
calenta”, va remarcar. 

Falta convicció. El president, 
però, consida necessari que la 
plantilla cregui en les seves pos-
sibilitats: “Falta convicció, po-
dem estar perfectament per 
damunt de la zona mitja de 
la classificació però, quan po-
dem fer aquest salt, les coses 
no acaben de sortir”, va indi-
car Sanchís.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El Montcada ensopega contra el cuer 
i perd l’ocasió de fer un salt a la taula
Els verds venien de guanyar a casa el Ripollet (3-1) després d’una gran remuntada en els minuts finals

La plantilla verda celebra abraçada al terreny de joc el tercer gol de la victòria en el derbi contra el Ripollet a l’estadi de La Ferreria
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“Una autèntica estafa”. Així va resu-
mir l’entrenador, Antonio Moya, l’últim 
partit disputat contra el Soses de Lleida, 
que va acabat 1 a 1. Dos gols anul·lats, 
les expulsions de Laura i Roni, la repeti-
ció d’un penal i els insults que va proferir, 
segons Moya, el col·legiat, Ruiz González, 
a jugadores i pares han fet esclatar la pa-
ciència del club: “Tant nosaltres com el 

Soses presentarem un escrit de recla-

mació davant la Federació denunciant el 

tracte discriminatiu, barruer i sexista de 

l’àrbitre”, ha assenyalat el tècnic. A la sor-
tia de vestidors, l’àrbitre es va adreçar de 
forma sexista a Regina qui es va encarar 
amb ell i, fins i tot, el públic i el delegat del 
conjunt lleidatà van haver d’intervenir per 
enviar el col·legiat al vestidor. 
El femení continua líder i invicte igualat a 
punts amb el Bellavista Milan que també 
va empatar contra el Sabadell. En el partit 
anterior, el conjunt de Moya es va desfer 
sense problemes del Sant Ignasi (8-1) –a 
la foto | LM
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El femení empata a Lleida i marxa indignat amb l’escàndol arbitral

FUTBOL. 3a CATALANA

Mor Antoni Gumbau, 
president de la 
Penya Barcelonista

Antoni Gumbau, president de 
la Penya Barcelonista des de fa 
més de 30 anys va morir el 9 
de novembre a l’edat de 76 anys 
d’una fallada cardíaca. Gumbau 
també va ser president del CD 
Montcada durant la dècada dels 
setanta i era una persona esti-
mada, que ens els darrers dos 
anys havia. mantingut una gran 
col·laboració amb Montcada Co-
municació en l’edició de 2 docu-
mentals | LM

Gumbau durant una entrevista al 2009
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> El Sant Joan busca el lideratge del grup 6è
Quatre gols de Gerard, un d’Abdul i un de Zapata de penal, van sege-
llar la festa de gols al municipal de Can Sant Joan contra La Planada, 
en un partit que va acabar enmig de la pluja (4-1). El partit a la mitja 
part va acabar amb només 2 a 1 favorables als homes de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’, que van brodar la segona part. La Unió Esportiva 
Sant Joan segueix a la zona de privilegi de la tercera catalana després 
de guanyar els darrers tres partits. La setmana anterior es va desfer 
d’un rival directe, el Barberà, al seu camp (1-3). El tècnic de la Unió 
va reconèixer al final del partit que  “a nivell tàctic i de joc en equip, 

hem fet el millor partit de les nou jornades que hem disputat fins 

ara”, va explicar ‘Pinti’ | LM

Els de Terra Nostra han millorat el seu joc
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Era l’oportunitat per ficar-se a la 
part alta, però no va poder ser. El 
dia de la presentació de tots els 
equips de l’entitat, amb un gran 
ambient a la graderia, el Valen-
tine va ensopegar contra un dels 
rivals que ocupen la part baixa 
de la taula. El Sitges va donar la 
sorpresa i es va endur la victòria 
de 17 punts (60-77) en un dels 
pitjors partits dels montcadencs 
en aquest inici de lliga, sobretot, 
després d’encadenar dues vic-
tòries consecutives de pes contra 
el Bàsquet Sabadell i el Girona 
que l’havien situat cinquens a la 
taula classificatòria.

La veu del capità. “Som un equip 
de jugadors nous i el que falta  
és acabar d’unir-nos, juguem 
a ratxes i cal millorar com a 
equip”, ha reconegut el capità, 
Raúl Ortega, qui conjuntament 
amb Aitor Murúa, són els dos 
únics jugadors que segueixen de 
la temporada passada.
Ortega ha destacat el gran nivell 
de la plantilla: “Hi ha molta 
qualitat, però cada jugador ha 
de saber què ha d’aportar en 
la plantilla”, ha explicat.
El proper compromís del Valen-
tine també serà complicat, ja que 
visita la pista del segon classificat, 
el Collblanc.

L’equip guanya a la difícil pista del Girona  (65-79), 
però ensopega per sorpresa a casa contra el Sitges (60-77) 

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine segueix 
en una línia irregular  
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Per contra, el conjunt B del CK Montcada, que juga a 2a Divisió, va guanyar el Vilanova (7-9)

El CK arribava al debut en lliga 
sense haver pogut completar en-sense haver pogut completar ensense haver pogut completar en
cara cap entrenament amb tots 
els jugadors disponibles, per la ce-
lebració del mundial a la Xina. I 
això es va notar en la derrota con-això es va notar en la derrota conaixò es va notar en la derrota con
tra el CEVG de Vilanova (20-10). 
Es va lluitar per capgirar el mar-Es va lluitar per capgirar el marEs va lluitar per capgirar el mar
cador, però no va poder ser i es va 
entrar als darrers deu minuts amb 
15 a 10 i massa desgast. Al final, 
debut amb àmplia derrota però 
mostrant una bona imatge.
L’Equip B, de 2a Divisió, sí que 
va poder superar el Vilanova per 
7 a 9, amb un gran segon temps. 
El segon conjunt del CKM va re-
dreçar al final un partit que perdia 
al descans.

KORFBAL. LLIGA NACIONAL

Debut amb derrota del primer equip

El Valentine venia d’encadenar dues victòries consecutives abans de punxar contra el Sitges
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> Sopar de cloenda del 25è aniversari d’El Cim
Un sopar de germanor celebrat l’11 de novembre va ser l’acte de clo-
enda dels actes del 25è aniversari d’El Cim que el president de l’entitat, 
Alfred canals, ha qualificat de “molt satisfactori”. I és que per recordar 
l’efemèride s’han organitzat 2 exposicions, s’ha recuperat la tradició de la 
flama del Canigó i s’ha editat el llibre recopilatori de l’aniversari.  “Després 

de 25 anys volem seguir vius amb els 400 socis que ens segueixen”,
va explicar el president. Durant els propers mesos, El Cim continuarà 
amb el seu calendari d’excursions i preparar les activitats d’alta muntan-
ya. “Ara toca descansar i gaudir de les activitats del dia a dia”, va dir 
Canals, ja que han destinat molts esforços a preparar la commemoració 
de l’efemèride i sense aturar el ritme del calendari habitual de sortides.
A la foto superior, un moment del sopar amb Canals al mig i el regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez (PSC), a la dreta de la imatge | LM

Un CK sense pràcticament entrenar amb tot el bloc va perdre ala pista del Vilanova

KORFBAL

Marc Castillo 
fitxa per la millor 
lliga del món

El jugador montcadenc de korfbal 
Marc Castillo es convertirà la pro-
pera setmana en el primer català 
a la lliga holandesa, la millor del 
món. Castillo deixa el CK Mont-món. Castillo deixa el CK Montmón. Castillo deixa el CK Mont
cada per marxar al TOP/Werel-cada per marxar al TOP/Werelcada per marxar al TOP/Werel
dtikets, el millor equip del món. 
Així el 20 de novembre jugarà el 
seu darrer partit amb el club local, 
de moment, ja que s’espera que en 
tornar de jugar la lliga allà torni a 
Montcada | LR 
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El jugador montcadenc Marc Castillo

Lluís Maldonado | Redacció
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El sènior B Mama-Man-
dawa del CEB Can Sant 
Joan ha tingut un inici de 
competició complicat. No-
més ha pogut guanyar un 
partit en les vuit jornades 
disputades. El conjunt que 
entrena Pepe Bacardit és 
penúltim del grup 5è del 
Campionat Masculí. Al da-Campionat Masculí. Al daCampionat Masculí. Al da
rrer matx va caure  contra el 
Sant Vicenç de Montalt (99-
39). El partit ajornat contra 

el Santa Susanna es jugarà el 
dia 20 de novembre (12.30h) 
al gimnàs municipal.
El tècnic ha fet un balanç 
de la trajectòria del conjunt: 
“És un equip molt jove i 
debuta en la categoria”, ha debuta en la categoria”debuta en la categoria”
explicat i confia que s’adapti: 
“Tenim equip per estar 
en la part tranquil·la de 
la taula, només ens falta 
confiança perquè surtin 
les coses bé”, ha afirmat 
Bacardit.

Una cistella a falta de 2 segons els dóna el triomf (63-61)

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

L’Elvira A encadena tres 
victòries consecutives

Després d’un inici amb dub-
tes per baixes i lesions que 
els va fer perdre els tres pri-els va fer perdre els tres priels va fer perdre els tres pri
mers partits de lliga, l’Elvira 
A ha sumat tres victòries se-
guides que l’han situat a la 
zona mitja de la classificació 
del grup cinquè del campio-
nat sènior. 
“L’inici va ser dur, érem 
poca gent als partits i va 
costar agafar el ritme de 

competició”, ha subratllat 
el tècnic, Xavi Torreblanca. 
“Ara els ànims i les vibra“ -Ara els ànims i les vibraAra els ànims i les vibra
cions són diferents”, ha as-
senyalat. En el darrer partit 
a casa, l’Elvira es va impo-
sar al Torelló (76-71). 
“L’experiència i la con-
fiança entre els jugadors 
són les nostres armes”, ha 
apuntat Torreblanca, qui 
confia estar a la part alta 
de la taula.

Lluís Maldonado  |  Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

El sènior de l’EF encara no ha sumat cap punt. Contra el Futsal, va perdre 3 a 4
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El sènior B inicia la lliga
sense sort de resultats
Els de Pepe Bacardit només han guanyat 1 partit

L’AE Can Cuiàs és tercer 
del grup 1 de la Primera Di-del grup 1 de la Primera Didel grup 1 de la Primera Di
visió de futbol sala. Només 
ha patit una derrota, contra 
el Mataró, en els primers 
cinc partits de lliga. 
En la darrera jornada, els 
homes que entrena Ma-homes que entrena Mahomes que entrena Ma
tías Ruiz es van desfer del 
Rosario Central a domicili 

(2-6). “Estem en línia as-
cendent, hi ha actitud, un 
gran esperit d’equip i una 
excel·lent qualitat invi-excel·lent qualitat inviexcel·lent qualitat invi
dual”, ha dit el míster qui 
ha alertat que “no és pot 
baixar la guàrdia”.xar la guàrdia”xar la guàrdia”
El partit contra el Casp  que 
es va ajornar a la tercera jor-r a la tercera jorr a la tercera jor
nada, es jugarà el proper dia 
1 de desembre (21h).

Lluís Maldonado |  Redacció

L’equip és tercer i només 
ha patit una derrota
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L’Elvira-La Salle A ha encadenat tres victòries consecutives al Campionat català
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El sènior B és un equip molt jove que ha debutat a la categoria

> El sènior B de La Salle cau a casa contra 
el Santpedor, pendent d’un partit ajornat

En la darrera jornada de lli-
ga, el sènior B de La Salle 
va ensopegar a casa contra 
el Santpedor, el tercer clas-
sificat, per 20 a 22. Així, 
l’equip se situa setè al grup 
A de la Tercera Catalana, 
amb dues victòries i dues 
derrotes, però amb un partit 
menys, a 6 punts del líder, 
el Pardinyes, i a 4 del se-
gon, l’Igualada.

A la jornada anterior, es va 
ajornar el matx que l’havia 
d’enfrontar al Sant Ot. 
El tècnic, Óscar Sanfelipe,  
creu que “s’ha de conjun-

tar encara un equip molt 

jove –explica– han pu-

jat molts juvenils i s’han 

d’adaptar  a la nova cate-

goria”. L’objectiu, segons 
Sanfelipe, és que l’equip 
pugi a 3a Preferent | LM 

PADEL / TENNIS

Campions
a Granollers
Ramón Contijoch i José Ig-sé Igsé Ig
nacio Contreras, del Club 
de Tennis Reixac, s’han 
adjudicat  l’open de caps de 
setmana Ciutat de Grano-
llers de Padel. I la jugadora 
Marta León ha arribat al 
lloc 733 del rànquing esta-g estag esta
tal de la Federació Espan-
yola de Tennis | LM 

Lluís Maldonado |  Redacció
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El pavelló Miquel Poblet 
serà l’escenari el proper 26 
de novembre de la presenta-
ció de la novena edició del 
Jocs Esportius escolars, que 
organitzen conjuntament 
l’IME i el CDEM.
A partir de les 10h està pre-
vista la concentració dels 
participants. A continuació 
es farà la presentació de tots 
els equips participants i el 

lliurament per part de les 
autoritats municiapls d’un 
lot de material esportiu. 
Després de l’acte oficial es 
donarà pas a les activitats 
lúdiques, amb jocs de psico-
motricitat per a nens des de 
P3 a P5. A partir de de les 
10.45h hi haurà activitats de 
multiesport per a categories 
benjamí, aleví i infantil da-
vant del pavelló. I a l’interior,   
per a prebenjamins.

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El júnior guanya els dos 
últims partis i ja és tercer 
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Mas Duran es consolida com 
a cross al circuit comarcal

ATLETISME

La Joventut Atlètica es va encarregar dels preparatius de la prova que impulsa el Consell Comarcal

Els paratges naturals del Mas Duran van tornar a acollir el cros del circuit comarcal del Vallès Occidental
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L’equip suma 13 punts amb cinc triomfs i cinc derrotes

El júnior de l’Elvira-La Salle és quart

Els Jocs Escolars arriben 
a la novena edició

IME/CDEM

Sílvia Alquézar | Redacció

Els alumnes que practiquen esport a les escoles seran els protagonistes
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El júnior de l’Elvira-La 
Salle segueix a la part alta 
després de guanyar els dos 
últims partits i ja és tercer. 
En la vuitena jornada es 
va desfer de l’Escola Pia 
Granollers a domicili per 
un contundent 69 a 95. 
Una setmana abans, va su-
perar a casa el Martorelles 
(75-53). L’equip suma 13 
punts amb cinc victòries i 
tres derrotes, i està empa-
tat amb el líder, les Fran-
queses, i el segon, el CB 
Mollet, però que tenen un 
partit menys.

Lluís Maldonado | Redacció

> El CB Montcada fixa com a objectius 
ser feliços i fer un bon bàsquet
El Club Bàsquet Montcada va des-
plegar el 13 de novembre els 154 
jugadors que conformen els 12 
equips de competició i l’escola de 
bàsquet durant la presentació oficial 
de l’entitat al pavelló Miquel Poblet.
El president, Luis Miguel Rodríguez, 
va començar el seu discurs dema-
nant disculpes si hi havia hagut 
problemes d’organització en l’acte: 
“Això només passa en les cases 

que volen créixer”, va puntualitzar 
el directiu. Entre els objectius que 

va fixar Rodríguez cara a aquesta 
temporada són els de “ser feliços i 

fer cada dia un millor bàsquet i per 

aquest ordre”, va explicar. També va 
animar  els socis i simpatitzants a 
seguir l’equip EBA, en el qual el pre-
sident té depositades moltes espe-
rances. El club va agrair els nous es-
ponsors que donen suport a l’entitat, 
“per fixar el sostre el més alt pos-

sible”, va dir Rodríguez, qui va re-
conèixer la tasca de l’excoordinador 
tècnic Moisés Sánchez | LM

Mas Duran va acollir el 
12 de novembre el segon 
cros del Circuit del Vallès 
Occidental, organitzat pel 
Consell Comarcal amb la 
col·laboració dels municipis 
participants. El Circuit co-
marcal s’adreçava a atletes 
d’entre les categories juvenils 
i prebenjamins, que han de 
córrer un mínim de 4 proves 
per puntuar i optar al premi 
final de la comarca. La pri-
mera cita de la temporada de 
crossos va ser el dia 5 a Sant 
Quirze, mentre que el 19, les 
curses tindran lloc a Barberà 
i, el 27, a Castellar.

Sílvia Alquézar | Redacció

La presentació es farà el 26 de novembre al pavelló

El Shi-kan obté 10 podis al Campionat català

El Club Shi-kan ha obtin-
gut uns grans resultats al 
Campionat de Catalunya 
que s’ha disputat a Bar-
celona. Amb 10 podis, ha 
estat una de les entitat amb 
més premiats. En categoria 
cadet tres competidors del 
Shi-kan van proclamar-se 
sotscampions en la modali-
tat de kumité: Jordi Acedo, 
en menys de 52 quilos; Eric 
Puig, en menys de 57 qui-
los,  i en menys de 63 qui-
los, Francisco Carvajal.
En categoria júnior, Joan 
Muñoz, David Abejón, 
Adrían Martínez i Rubén 
Serrano van ser tercers en 

els seus respectius pesos. 
En els sots-21, Adil Khella 
es va proclamar sotscampió, 
mentre que Kevin André va 
ser tercer. En femení, Silvia 
Muñoz va quedar tercera. 

Campionat d’Espanya. Els  
10 joves participen en un 
programa de tecnificació 
al CAR de Sant Cugat per 
preparar el Campeonat 
d’Espanya que es dispu-
tarà a Tarragona el 17 i 
18 de desembre. El 19 de 
novembre viatjaran a Sa-
ragossa per participar en 
una trobada amistosa de 
preparació contra Aragón, 
Madrid, València i Balears.

D’altra banda, el 5 de no-
vembre, Rubén Serrano 
es va proclamar campió 
del 14è Torneig Interna-
cional Ciutat de Barcelona 

amb l’equip titular de la 
Federació Catalana, con-
tra França i Romania i 
Madrid, València, Aragó i 
Balears. 

Lluís Maldonado | Redacció

KARATE

Els karateques participen en un programa de tecnificació per preparar el Campionat d’Espanya al desembre

Els 10 karateques que van aconseguir medalla al Campionat de Catalunya

M
IG

U
E

L
 F

R
A

N
C

O



312a quinzena | Novembre 2011 Esports

> Mira tots els equips del Club Bàsquet Montcada a la fotogaleria de 

El benjamí A aspira a ser campió

El benjamí A de l’FS Mont-
cada està intractable. Ha 
guanyat tots els partits de 
lliga per golejada. “Tot està 
anant molt millor del que 
s’esperava”, reconeix el 
tècnic John Serrano. “Hi 
ha molt bon equip i és 
molt competitiu”, afegeix. 
L’objectiu és ser primers de 
grups i anar a les fases finals 
per lluitar pel campionat. 
En els darrers dos partits, 
ha guanyat el Santa Coloma 
(13-0) i el Rubí (3-11).

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

L’equip que entrena John Serrano ha guanyat els cinc partits jugats

El benjamí A de l’FS Montcada va golejar 13 a 0 el Marfil Santa Coloma
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El juvenil del CD Montca-
da ha frenat el bon ritme de 
competició que tenia. En els 
darrers tres partits només ha 
sumat un punt, en l’empat 
contra el Parets (1-1). En el 

darrer matx a casa, els de 
Rafa González van caure 
contra el Guíxols (0-3), en 
un marcador que “no va re-
flectir el que es va veure al 
camp”, va comentar el tèc-
nic, qui reconeix que “falta 
cosir encara un equip to-
talment nou a la categoria 
i amb mi mateix”. “Estem 
apostant per un sistema 
nou que requereix un pe-
ríode d’adaptació –expli-
ca– i cal combatre la inse-
guretat establint un patró 
definit”. El míster confia que 
els resultats arribaran per la 
gran qualitat d’una planti-
lla que va variant l’aliniació 
amb nombroses rotacions en 
les posicions de joc. 

Els verds sumen només 
un punt en en tres partits

FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

Els de Rafa González van perdre a casa contra el Guíxols (0-3) en la darrera jornada
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Lluís Maldonado | Redacció

El benjamí C guanya els tres primers 
partits i en perd els tres següents 

Un equip que va començar 
la pretemporada amb mal 
peu, a poc a poc ha redreçat 
el seu joc, tot i que els re-
sultats no li han acabat de 
somriure. El benjamí C de 
l’EF Montcada –que juga 
a Tercera– va guanyar els 
tres primers partits de lliga, 
però n’ha perdut els altres 
tres. En les dues últimes jor-
nades va caure contra el Po-
linyà, i la Roureda. “Estan 
assimilant els conceptes i 
tenen molta il·lusió”, expli-
ca el tècnic, Víctor Molina.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt de Víctor Molina ha millorat molt des que ha començat la temporada, malgrat els darrers resultats

En el darrer partit a casa contra el Polinyà, el benjamí C va perdre per la mínima, 2 a 3

S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

> Catalunya s’imposa a Romania
La selecció catalana sots-21 es va imposar amb autori-
tat al combinat de Romania (9-0), en un partit amistós 
internacional de futbol sala, que es va disputar el 15 de 
novembre al pavelló Miquel Poblet. El matx va comptar 
amb la participació d’ alguns jugadors del màxim nivell de 
la Lliga Nacional Estatal, que pertanyen al F.C. Barcelona i 
el Marfil de Santa Coloma, entre d’altres, i va ser una bona 
ocasió per als aficionats del futbol sala a Montcada per 
conèixer la resta de jugadors catalans amb gran talent. 
L’amistós l’organitzava la Federació Catalana de futbol en 
col·laboració amb l’FS Montcada i l’IME | LM

> Mira tots els equips del Club Bàsquet Montcada a la fotogaleria de 

Lluís Maldonado | Redacció

L’infantil B té marge de millora

En les cinc jornades disputa-
des, l’infantil B de La Salle 
només ha pogut sumar una 
victòria i va ser en el debut 
a la lliga contra el Barberà 
(21-10). L’equip és quart al 
grup A de Primera Catala-
na. El tècnic, Ricard Presas, 
ha reconegut que es tracta 
d’un grup en què molts dels 
jugadors estan començant 
a practicar l’handbol. “Es-
tan demostrant que tenen 
molt marge de millora”,
ha explicat l’entrenador. 

Lluís Maldonado | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

L’equip juga a Primera Catalana i és quart en la classificació del seu grup

L’infantil B va perdre per la mínima a casa contra els Maristes de Rubí (18-19)
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