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JOCS ESCOLARS
Més de 800 esportistes prenen 

part en la novena edició

del Jocs Escolars

PÀG. 28 PÀG. 30

El CD Montcada sembla haver 
pres la mida als partits a casa. 
Premià, Ripollet, Lloret i Jú-
nior han estat els rivals batuts. 
L’última derrota a la Ferreria 
va ser el 2 d’octubre contra el 
Mollet (0-2). Però l’assignatura 
pendent en aquestes jornades 
és guanyar fora. “Tot i que a 
nivell de resultats sembla que 
ens va millor aquí, jo crec tot 
el contrari que l’equip està 
més còmode fora”, afirma el 
tècnic, Iván Rodríguez.

I és que ens hem de remuntar a 
la jornada cinquena, disputada 
el passat 9 d’octubre, per tro-
bar una victòria fora de casa. 
En aquella ocasió va ser al 
camp del San Lorenzo (1-3). Ni 
a Guíxols, ni a Manresa, ni a 
Figueres s’ha puntuat. Precisa-
ment a la capital de l’Alt Em-
pordà els verds van ensopegar 
en la 12a jornada de lliga per 
2 a 1 plantant cara a un equip 
molt superior.

“Tot i els mals resultats fora, 
estic orgullós de la planti-
lla”, assegura l’entrenador qui 
creu que l’equip té encara molt 
marge de millora: “És un bloc 
pràcticament nou i molt jove. 
L’objectiu és assegurar la per-L’objectiu és assegurar la perL’objectiu és assegurar la per
manència el més aviat possi-
ble”, puntualitza mentre afegeix 
que “es pot aspirar a posicions 
més altes”. El CD Montcada 
suma ja 17 punts en 12 partits 
i és novè, un bagatge molt supe-
rior a la temporada passada. 

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA 

La cara a casa 
i la creu a fora
Els verds golegen el Premià a l’Estadi guanyant 4 a 0
però perden al camp del tercer, el Figueres, per 2 a 1

Tot i no jugar un gran partit, els verds van golejar el Premià a casa per 4 a 0

Abdul en una jugada contra el Torre Romeu
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TLETISME
Una JAM en un gran moment 
esportiu crea una secció femenina
per participar en curses populars

“Estem en un moment dolç, 
a un gran nivell, però sabem 
que és una cursa de fons, són 
34 partits i només hem fet que 
començar”, alerta el tècnic, José 
Manuel Martín ‘Pinti’. La Unió 
és líder provisional amb 28 
punts, dos més que el Can Rull 
amb un partit menys. 
Els de Can Sant Joan porten 
quatre victòries consecutives i 

no perden des del 16 d’octubre, que 
van caure contra el Cerdanyola B. 
“La imatge no  pot ser millor, 
l’equip està molt fort i aquest és 
el camí”, ha indicat el president, el camí”el camí”
José González Castilla qui ha des-
tacat el compromís i la unió dels 
jugadors en aquest projecte. El 
president també té paraules 
d’elogi cap al cos tècnic: “Estan 
fent un treball impressionant”,
agraeix.

La Unió segueix en ratxa 
i és líder provisional

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. 3A CATALANA

Els de Can Sant Joan van guanyar al Rubí (1-3) i al Torre Romeu (1-0)
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El Santa Maria,
cap a la salvació
El Santa Maria camina cap a 
l’esperança de la salvació després 
de superar a casa el Llorença (2-
1). És la segona victòria conse-
cutiva a la Ferreria, novament 
contra un rival de la part alta, i a 
més, remuntant marcador. “La 
plantilla està motivada i el 
que necessita és tornar a guan-
yar partits per recuperar con-
fiança”, afirma el capità, Gerard 
Vendrell. El pròxim partit és 
contra el Castellar, i novament, 
serà un matx vital per lluitar la 
permanència | LM

El tècnic Iván Rodríguez 
es mostra orgullós de 
la plantilla i confia que 
l’equip pot aspirar a 
posicions més altes

“Hem demostrat que sense 

massa diners, però amb un 

gran treball i un bon projecte 

esportiu aquest club pot tirar 

endavant”. Així ha fet balanç 

el president del CD Montcada, 

Modesto ‘Tato’ Sanchís, que 

ha expressat la seva voluntat 

de tornar-de tornarde tornar se a presentar a la 

reelecció en les eleccions que 

el club celebrarà la propera 

primavera. “Hem passat anys 

molt difícils i la directiva ac-

tual mai va voler llençar la 

tovallola, ara –explica– és el 

moment de seguir endavant 

amb la tasca iniciada”, ar-, ar, ar

gumenta el president en rela-

ció a la bona marxa dels dos 

equips, el de Primera Catalana 

i el Juvenil, i del terreny social i 

institucional | LM

L’actual president, 
‘Tato’ Sanchís optarà
a la reelecció
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L’equip no falla ni contra el Palau (6-2), ni a Lloret (1-5) mentre els rivals directes punxen

Jornada a jornada, l’FS Montcada 
camina a pas sòlid cap a l’objectiu 
de l’ascens. Ja és més líder que 
mai després de superar el Lloret 
(1-5) i que els seus rivals directes 
hagin ensopegat. Les distàncies 
amb el segon s’amplien cada cop 
més. I això que l’equip va haver 
de jugar en una setmana dos 
partits més. A casa, va doblegar 
l’Arenys per 7 a 2, contra un dels 
rivals que “més ha jugat a tan-
car-se aquesta temporada”, va 
assenyalar el tècnic, Jordi Rozas. 
A més a més, els montcadencs 
van superar amb comoditat el 
Palau Solità (6-2) a casa el 24 de 
novembre, en el partit que tenien 
ajornat.

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL 

L’FS Montcada continua imparable i 
es referma com a líder del seu grup 

Lluís Maldonado  | Redacció

Han saltat les primeres alarmes 
al Valentine després de sumar 
la segona derrota consecutiva a 
casa. L’Hospitalet, que és penúl-
tim, es va endur la victòria del 
Miquel Poblet (76-82). Els mont-
cadencs van marxar al descans 
perdent de 21 punts (28-49). 
L’equip va encaixar així la terce-
ra derrota consecutiva després 
de la de Collblanc (93-89) i la 
de fa quinze dies a casa contra el 
Sitges. Són dues ensopegades al 
Miquel Poblet contra equips que 
estan en la part baixa, com són el 
Sitges i l’Hospitalet, les que han 
deixat el Valentine tocat.
“El primer sorprès sóc jo, se 
m’escapa la situació. No sé 

què passa, estic confòs”, admet 
el tècnic, Mario Del Campo. “Si 
alguna cosa tenia aquest equip 
era il·lusió i ganes de compe-
tir”, explica l’entrenador men-
tre recorda que fins a la derrota 
contra el Sitges el balanç era de 
5 victòries i només 2 partits per-
duts “amb una altra imatge, 
competitiva i lluitadora”. Del 
Campo reconeix que l’equip 
passa per una dinàmica nega-
tiva tant als partits com als en-
trenaments: “Ens venim abaix 
per qualsevol situació i hem 
sortir-ne urgentment, tenim 
un equip força compensat per 
poder-ho fer”.  Els resultats ne-
gatius han despenjat l’equip de 
la part alta de la lliga.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine abaixa la guàrdia i 
encaixa tres derrotes consecutives 
Ha perdut els dos darrers partits a casa contra equips que són a la part baixa, com l’Hospitalet i el Sitges

L’Escola perd 
el primer partit

L’Escola ha perdut el primer par-
tit en la desena jornada, després 
de caure al camp del Pardinyes 
de Lleida per un contundent 8 a 1, 
en uns 90 minuts per oblidar. “Si 
ens haguessin dit que fins a la 
desena jornada de lliga no per-
dríem, hauríem signat”, explica 
l’entrenador, Antonio Moya, qui 
s’ha mostrat orgullós de les seves 
jugadores. L’EF Montcada rep el 
dia 4 Les Garrigues i confia refer-
se de la derrota | LM 

Jugada de l’EF Montcada

> El femení, líder imbatut
La Salle Iste continua encapçalant el grup B 

de Primera Catalana empatat a 10 punts amb 

el Sant Joan Despí, tots dos equips amb un 

partit menys. Ha guanyat els quatre partits 

disputats desplegant un gran joc. El conjunt 

d’Esperanza Hoyos va superar el Gavà en 

la darrera jornada (24-16), en un partit on 

l’entrenadora es va queixar del mal compor-

tament esportiu del tècnic rival que “va in-

crepar les meves jugadores”. En la jornada 

anterior La Salle Iste es va imposar a la pista 

del Cornellà amb solvència per 20 a 28. El 

matx ajornat contra el Tortosa es podria jugar 

el proper 16 de desembre | LM

Els homes de Jordi Rozas caminen amb pas sòlid cap a l’objectiu de l’ascens
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FUTBOL FEMENÍ. 1A
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HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

L’equip de Pablo Camarero va aconseguir un important triomf contra l’Esplugues (30-28)
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La Salle s’apropa cada cop més 
a l’objectiu de la permanència 
en la nova categoria estatal. Els 
de Pablo Camarero estan fent 
els deures. El calendari inicial 
ha estat difícil, però l’equip ha 
guanyat els partits claus, com 
el darrer disputat a casa contra 
un rival directe per mantenir-
se, l’Esplugues (30-28). Un matx 
trepidant amb gran emoció final, 
ja que els del Baix Llobregat van 
arribar a empatar a 5 minuts per 
al final. L’equip suma ja 7 punts 
i se situa en un zona còmoda a la 
taula classificatòria.
En la jornada anterior, La Salle va 
encaixar una derrota agredolça a 

la difícil pista del Granollers on va 
fer un  un gran partit, però que 
no es va traduir en victòria. La 
Salle va plantar cara a un dels 
forts de la categoria però quatre 
penals fallats van condemnar els 
montcadencs (26-22).

Bona feina. “Ens estem posant 
al nivell d’intensitat que reque-
reix la lliga” –reconeix el capità 
Xavi Benítez– “i hem guanyat 
els partits importants que són 
contra els equips que, en teoria, 
estan al nostre nivell”. El capità  
valora “la gran actitud, les ga-
nes i la il·lusió que té la planti-
lla per aconseguir l’objectiu de 
la permanència”.

Victòria vital
Lluís Maldonado | Redacció

Els de Pablo Camarero es col·loquen en una zona còmoda a la taula

Els de Mario Del Campo van fer un partit molt fluix contra el penúltim a casa
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La UE Montcada presentarà el 
pròxim 17 de desembre (19h) a 
les instal·lacions del club al pa-
velló Miquel Poblet el primer 
equip que competirà al Campio-
nat de Catalunya per conjunts a 
la Divisió d’Honor de la tempo-
rada vinent. 
L’entitat ha fitxat enguany el 
Gran Mestre cubà Yusnel Ba-
callao, el Mestre Internacional 
i pròxim Gran Mestre Orelvis 
Pérez, el campió juvenil Mestre 
Fede Eric Martínez, el Mestre 
Fede Alberto Gómez i el Mestre 
Català Teodoro Asensio.
El club resta pendent d’incor- resta pendent d’incor resta pendent d’incor
porar un darrer fixatge per com-porar un darrer fixatge per comporar un darrer fixatge per com
pletar la plantilla, que s’ha marcat 

com a objectiu quedar entre els 
tres primers al Campionat català. 
Després de la presentació, hi haurà 
el tradicional torneig de Nadal de 
partides ràpides, enguany entre 
socis i jugadors del club.

Open. La Federació Catalana 
d’Escacs ha millorat la qualifi-
cació de l’Open d’escacs Vila de 
Montcada. El torneig ha passat 
del sisè al quart lloc al rànquing 
de campionats més prestigiosos 
de Catalunya i, cara el 2012, 
l’Open serà de categoria A Supe-
rior –només l’obtenen els quatre 
primers. “Serà un atractiu més 
per als qui lluiten pels punts i 
la classificació”, ha indicat el 
president, Arturo Vidarte.

El Vila de Montcada, quart millor torneig de Catalunya 

Sílvia Alquézar | Redacció

ESCACS

El Montcada, a punt per 
a la nova temporada

Es vol atraure futures corredores que participen de forma individual en curses federades o populars

La Joventut Atlètica Montcada 
( JAM) ha creat una secció de 
dones amb l’objectiu d’atraure les 
fèmines que surten a córrer pel 
seu compte i participen de forma 
esporàdica a les curses federades 
populars. “Els farem entrena-“Els farem entrena“Els farem entrena
ments a les pistes i estaran fede-
rades, amb la qual cosa si tenen 
una lesió estaran cobertes per la 
mútua”, ha indicat el president, 
Ildefonso Teruel, qui ha avançat 
que les inscrites pagaran una quo-
ta més baixa que la resta d’atletes 
del club per promocionar la inicia-del club per promocionar la iniciadel club per promocionar la inicia
tiva i els horaris d’entrenament se-
ran flexibles. Les persones interes-
sades es poden posar en contacte a 
través de www.jamontcada.com.

ATLETISME

La JAM crea una secció femenina
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Atletes de la secció femenina de la JAM, amb altres companys del club

ESQUÍ

El Cim arrenca 
la temporada 
d’hivern

Pendents encara de fixar el ca-r el car el ca
lendari d’esquí de la temporada 
d’hivern, El Cim marxarà el pont 
de la Puríssima als Alps. Està pre-
vist que les sortides es tanquin du-ist que les sortides es tanquin duist que les sortides es tanquin du
rant la primera setmana de desem-rant la primera setmana de desemrant la primera setmana de desem
bre, però ja se sap que inclourà un 
cap de setmana a Andorra i, com 
és tradicional, la Setmana Santa 
als Alps  | LM 
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Sílvia Alquézar | Redacció

> Èxits estatals i internacionals de l’Escola Eva Nieto
Al trofeu Vila de Granollers, les parelles Elian Nieto i Marc Sanz van que-

dar campions en adults, mentre que Jordi Alcántara i Eulàlia Llorens 

van ser primeres en categoria sènior. Al prestigiós DanceFestival de Pla-

tja D’Aro, Elian nieto i Marc Sanz van ser segons en adult, mentre que 

Francesc Fernandez i Ana Martinez van ser sots campions en sènior I 

i José Luis García i Carmen Matamoros tercers en sèniors II. La parella 

Eva Nieto i Carles Cirera es van proclamar campions en la competició 

nacional i segons en la internacional. Al trofeu Vila de Sant Adrià, jordi 

alcantara ieulalia llorens van quedar primers, francesc fernandez i ana 

martinez segons en sènior, mentre que Noelia sanabria i robert ramirez, 

van ser segons en adults i Elian nieto- marc sanz, primers ascendint a la 

màxima categoria estatal | LM
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> Marc Castillo s’acomiada anotant 7 punts
El Multiópticas Isis va sumar una nova victòria en el darrer partit de la Lli-

ga Nacional de Korfbal a la pista del Badalona per 14 a 18. En la jornada 

anterior, també es va imposar a casa contra el Sant Llorenç 20 a 11, en 

el que va ser el partit de comiat de Marc Castillo –a la fotografia–, el millor 

jugador del partit amb 7 cistelles, que ha marxat a jugar a la lliga holan-

desa, la millor lliga del món. Després de les últimes dues jornades, el 

club local és quart a la classificació amb tres victòries i una derrota | LM
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L’Elvira-La Salle és sisè del 
grup amb 15 punts i un ba-
lanç de 6 victòries i només 3 
derrotes. A la darrera jorna-
da va superar el Boet (63-41), 
però abans venia de perdre  
a la pista del Vilatorta B (70-
38). El tècnic, Miguel Ángel 
Ganella, es mostra sastisfet 
pel rendimen:t “Tots estem 
aprenent però l’equip és 
competitiu”.  Ganella anima 
l’afició a omplir el gimnàs el 
proper dia 18, quan rebran el 
Santa Perpètua que és el líder 
del grup | LM

Els de Mas Rampinyo van ser superiors  (63-50)

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

L’Elvira s’enduu el derbi 
contra el Sant Joan B

L’Elvira A va guanyar la 
partida al Can Sant Joan 
B en la darrer jornada. Els 
de Xavi Torreblanca es van 
imposar en un derbi que 
van dominar durant els 40 
minuts. Els de Mas Ram-
pinyo es col·loquen ara amb 
4 victòries i 4 derrotes en la 
zona mitjana de la taula.
El Sant Joan B és antepenúl-
tim amb 9 punts, i només 
ha pogut guanyar un partit 

aquesta temporada, en les 8 
jornades que ha disputat.

Altres sèniors. Els altres dos 
sèniors, que estan empa-
rellats al grup segon dels 
campionats territorials, se-
gueixen ritmes diferents. 
L’Elvira B és vuitè amb 15 
punts i un partit menys, amb 
un balanç de 6 victòries i 3 
derrotes, mentre que el Sant 
Joan és onzè amb 13, 3 vic-
tòries i 7 derrotes.

Lluís Maldonado  |  Redacció

BÀSQUET. ELSA

FUTBOL SALA. EF MONTCADA

El sènior de l’EF encara no ha sumat cap punt. Contra el Futsal, va perdre 3 a 4
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Tot i que van començar per-
dent els tres primers partits, 
el sènior de futbol sala de 
l’EF ha agafat una bona 
dinàmica de resultats que 
l’han situat novè a la classifi-
cació del grup 4t de Segona 
Catalana, amb 8 punts, amb 
un balanç de dues victòries, 

dos empats i tres derrotes. 
En la setena jornada va em-
patar a la pista de la Penya 
Barcelonista Ramon Llo-
rens (2-2) i en les jornades 
anterior van superar a casa 
el Castellar B per la míni-
ma (1-0), es van imposar al 
Berga (1-2) i van empatar 
contra el Caldes (3-3). 

Lluís Maldonado |  Redacció

L’Escola puntua i se situa 
en la zona tranquil·la
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Fent cistella en un partit a casa

HANDBOL. LA SALLE

L’empat a Balsareny 
deixa l’equip sisè

El sènior B de La Salle ha 
descansat en la darrer jor-
nada de lliga del grup A 
de Tercera Catalana. Els 
d’Óscar Sanfelipe venien 
d’empatar a la pista del Bal-
sareny (32-32) en un par-
tit irregular, on va estar 
guanyant gairebé tot el 

partit. El conjunt ocupa la 
sisena posició amb 7 punts, 
empatat amb el Santpedor i 
amb un partit menys que els 
equips que ocupen la part 
alta, com l’Agramunt que 
és quart amb 10 punts, però 
lluny del líder, el Pardinyes, 
que encapçala la taula en so-
litari amb 13 punts.

Lluís Maldonado  |  Redacció

Bon inici
del femení

BÀSQUET. CEB CSJ

Penúltimes
El femení del CEB Can 
Sant Joan només ha pogut 
sumar una victòria en els 
9 partits de lliga disputats. 
Va ser en la tercera jorna-
da contra el Montmeló 
(50-41). En el darrer par-
tit, va caure a la pista del 
Calella (52-23). L’equip és 
penúltim amb 10 punts. 
L’entrenador, Óscar Salas, 
reconeix que està sent difí-
cil l’adaptació a la categoria 
catalana. “Costa guanyar, 
però si segueixen treba-
llant arribaran les vic-
tòries”, afirma | LM La defensa de l’Elvira A va aconseguir frenar els atacs del Sant Joan B

El femení del CEB Can Sant Joan

FUTBOL SALA FEMENÍ. FS MONTCADA

El femení aspira a ser 
entre els quatre primers

El sènior femení de l’FS 
Montcada confia fer una 
bona campanya i estar 
entre els quatre primers 
de la Divisió d’Honor del 
futbol sala femení. En les 
sis jornades disputades ha 
guanyat tres partits i n’ha 
perdut altres tres. El con-

junt que entrena Manolo 
Guerrero és quart amb 
9 punts. “Som un equip 
que portem 8 anys junts 
i que va sortir de l’escola 
Reixac”, subratlla el tècnic, 
qui destaca la il·lusió d’una 
plantilla “100% de Montca-
da” que vol consolidar-se a 
la màxima categoria.

Lluís Maldonado  |  Redacció

S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

P
IL

A
R

 A
B

IÁ
N

L’equip que entrena Manolo Guerrero és quart de la Divisió d’Honor femenina
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El preinfantil A està empa-
tat amb el segon classificat, 
l’Ademar, amb 14 punts, i 
suma sis victòries i només 
dues derrotes, una precisa-
ment contra l’Ademar (76-
61). En l’últim partit jugat a 
la pista coberta, el preinfantil 
A es va desfer sense proble-
mes del Minguella (58-39), 
en el que va ser l’últim partit 
del tècnic, Francesc Xavier 
Resa, que ho deixa per mo-
tius laborals. El substitut serà 
el segon, Sergio Manrique. 
Resa, però, ha lloat el gran 
treball de la plantilla: “S’està  
jugant amb un nivell molt 
fort, per sobre de les possi-
bilitats i plantant cara als 
millor equips de Catalunya 
amb un joc modern, ràpid 
i de contracop”.

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

El Viver s’adjudica el derbi

Els Jocs Escolars arriben a la 
9a edició amb 800 participants

ATLETISME

El pavelló Miquel Poblet va ser l’escenari de la presentació amb activitats lúdiques i esportives per als infants

Prop de 500 alumnes van participar a la presentació dels Jocs organitzada per l’IME i el CDEM. A la fotografia, el regidor d’Esports amb l’alcaldessa i el president del CDEM
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El preinfantil A guanya 
el Minguella i ja és tercer

BÀSQUET. CB MONTCADA

Gumbau, en atac contra el Minguella
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El sots 21 de l’Elvira-La 
Salle segueix imparable. 
Suma ja 20 punts i és líder 
en solitari. Ha guanyat les 
10 jornades que ha dispu-
tat i li treu 3 punts al segon 
classificat, el CB Tona. En  
el darrer partit jugat es va 
imposar a la pista del Cas-
tellet (46-53). 
El tècnic Julio Águila ha 
lloat l’aportació de la plan-
tilla: “El mèrit és seu, per 
la intensitat i la voluntat”.
Així resumeix Águila el se-
cret d’un equip que porta 
quatre anys junts i és molt 
competitiu. L’entrenador ha 
agraït el suport incondicio-
nal de l’afició. 

Al voltant de 500 alumnes 
–dels més de 800 que, pel fet 
de participar enguany a les 
competicions escolars o bé 
practicar extraescolars espor-
tives als seus centres–, van 
assistir el 26 de novembre 
al matí acompanyats per les 
seves famílies a la presentació 

dels Jocs Escolars organitzada 
per l’IME i el CDEM. Com 
cada any, els equips van fer la 
desfilada al  pavelló Miquel 
Poblet i, a continuació, els 
infants van participar a les ac-
tivitats programades. Els més 
petits, a l’interior del recinte 
esportiu, i els més grans al 
voltant del mateix on es van 

instal·lar inflables i un circuit 
de bicicletes, a més de cistelles 
de bàsquet i una original por-
teria de futbol. 

Aprendre i passar-ho bé. El re-
gidor d’Esports, Marc Rodrí-
guez. va destacar els beneficis 
de la pràctica de l’esport, tant 
des del punt de vista físic com 

psíquic. “Però els més im-
portant és passar-ho bé”, va 
destacar. Tant el regidor, com 
l’alcladessa, María Elena Pé-
rez i el president del CDEM, 
Agustí Fuertes, van agrair “la 
dedicació altruïsta i el fo-
ment de l’esport com a eina 
educativa” de tot el col·lectiu 
humà que el fa possible.

Pilar Abián | Pla d’en Coll

Sergio Manrique substitueix com a tècnic F. Xavier Resa

Els sots21 és líder en solitari

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE 

Els de Julio Águila han guanyat els 10 partits jugats i tenen 3 punts d’avantatge sobre el segon, el CB Tona

La ratxa dels de Julio Águila és imparable.  L’equip aspira al títol de campió amb 10 victòries en 10 jornades
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A l’anada, els de Javi Carbajal també van superar el CB Montcada (66-20)

Lluís Maldonado | Redacció

Els de Can Sant Joan es col·loquen al tercer lloc
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El mini masculí d’El Viver, 
que ja és tercer, va haver de 
suar per endur-se el segon 
derbi de la temporada. Si 
en el primer partit disputat 
el 10 d’octubre a la pista de 
l’escola, els de Can Sant 
Joan van dominar a plaer 
(66-20), el passat 26 de no-
vembre el CB Montcada 

B va sortir a per totes a la 
pista coberta. L’entrenador 
d’El Viver, Javi Carbajal, 
ha destacat “el talent i la
il·lusió” de tota la plantilla. 
El tècnic del CB Montca-
da, Oriol Reyes, felicitat els 
seus jugadors ja que estan 
en una trajectòria ascendent 
i fent un gran treball | LM



311a quinzena | Desembre 2011 Esports

Primera victòria de l’infantil B

L’infantil B va guanyar el 
seu primer partit a la darre-
ra jornada de lliga, obtenint 
una victòria contundent con-
tra el Lloret (8-2). L’equip, 
que juga a Primera, s’està 
adaptant a la categoria que 
estrena enguany. “Estan co-
neixent nous tipus de joc i 
milloren dia a dia”, explica 
el tècnic Daniel Merino.  Tot 
i sumar només un triomf en 
8 jornades el  grup continua 
molt unit i il·lusionat.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

L’equip que entrena Daniel Merino segueix en fase d’adaptació a la categoria

L’infantil B de l’FS Montcada va golejar 8 a 2 el Lloret al pavelló
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El conjunt que entrena Rafa 
González Castilla ha reem-
prés el bon camí que sembla-
va que s’havia frenat en les 
últimes jornades. En els dos 
darrers compromisos fora de 
l’estadi, els verds van sumar 
un empat al difícil camp  del 
Parets, i va aconseguir una 
valuosa victòria a Santa Co-

loma de Farners (2-4), que 
és quart de la Preferent Juve-
nil. Amb aquesta victòria, el 
Montcada se situa amb 11 
punts en la dotzena posició. 
En el proper partit, rep a casa 
un rival directe, el Juventus, 
el qual té un punt més que els 
verd-i-blancs i venen de per-
dre contra el Parets | LR

L’equip recupera ritme 

FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

Els verds tornen a encadenar una bona línia sumant 4 punts en els dos darrers partits 
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Lluís Maldonado | Redacció
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L’infantil A respira tranquil

L’infantil A de La Salle 
és quart a la lliga després 
d’haver guanyat i perdut els 
mateixos partits en les sis 
jornades disputades a la Lli-
ga Catalana. El conjunt que 
entrena Pau Maresma es va 
imposar en la darrera jor-
nada al Safa Horta (26-15).  
El tècnic ha reconegut que 
“l’equip té potencial, però 
tots són de primer any”.
L’objectiu per a Maresma és 
ser competitius l’any vinent. 

Lluís Maldonado | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

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

L’infantil A que entrena Pau Maresma és de primer any
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Guanya al Farners (2-4) i empata contra el Parets (1-1)

El Club Shikan ha obtingut 
uns grans resultats al tor-
neig de Sabadell de la lliga 
comarcal que es va disputar 
el 13 de novembre. Amb 8 
podis, va ser una de les enti-
tat amb més premiats. 
En  prebenjamí,  Pau Ruiz 
va ser segon. En benjamí, 
Eric Ruiz, Francesc Cinca i 
Roger de Mingo van ser se-
gon i tercer, respectivament. 
En infantil masculí, Eduard 
Ponz va ser sotscampió, 
mentre que en infantil fe-
mení, María Martínez va 

ser campiona. I en juvenil, 
María Arroyo, segona.
Els membres del club que 
formen part de l’equip de 
la Federació Catalana de 
Karate que entrena el mont-

cadenc, Miguel Franco, 
van fer el 19 de desembre 
un gran paper a la trobada 
Intercomunitarià, prepa-
ratòria per al Campionat 
d’Espanya Cadet-Júnior-Sub 

21 (Tarragona, 16 de des-
embre). En cadet, Francesc 
Carbajal va ser bronze; 
Rubén Serrano, or en jú-
nior, i Kevin André i Adil 
Khella, bronze en sots 21.

El Shikan despunta a la lliga comarcal 

Lluís Maldonado | Redacció

KARATE

En categoria cadet, júnior i sots 21 quatre karateques obtenen medalla en una prova estatal

Alguns dels participants al torneig disputat a Sabadell de la lliga comarcal
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Primeres posicions 
a la temporada de cros
La Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM) ja ha aconseguit 
diversos podis en la tempo-
rada de crossos. En catego-
ria sènior, Carles Cera va 
obtenir la medalla de plata 
al cros de Castellar, a 13 se-
gons de diferència respecte 
el primer classificat. En ca-
tegories inferiors, l’infantil 
Yeli Sagna va ser segon al 
cros de Santa Coloma i el de 
Girona, mentre que el seu 
company d’equip, Joan Rie-
ra –millor esportista masculí 
2011– va quedar en tercera 
posició a Girona i va ser cin-

què a Castellar. En fèmines, 
la infantil Paula Molina va 
guanyar a Girona i va ser 
segona a Castellar, mentre 
que la juvenil Paula Teruel 
va ser segona a Girona | SA

Una imatge del cros de Castellar

El prebenjamí C millora el joc esperant 
sumar la primera victòria a la lliga

El prebenjamí C millora jor-
nada a jornada. En els da-
rrers partits ha aconseguit 
puntuar a casa contra el 
Cercle Sabadellès, amb qui 
va empatar (1-1) en un matx 
molt disputat, i va plantar 
cara al camp del Sabadell 
(2-0). L’equip suma sis de-
rrotes i dos empats, però 
deixant bones sensacions. 
El míster, Manel Rodríguez, 
està treballant amb els nois 
la defensa. “Un gran equip 
es construeix per aquí”,
afirma.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt que entrena Manel Rodríguez s’inicia per primer cop en la pràctica del futbol de competició

El capità de l’equip Eric Sánchez controla l’esfèric en un atac contra el Cercle Sabadell 1856 B, amb qui l’EF va empatar (1-1)


