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FUTBOL. GRUP PRIMER DE PREFERENTEl CD Montcada
es proclama

campió d’hivern
L’equip s’ha consolidat al grup d’aspirants a l’ascens

FOTOS: SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

>> FUTBOL. Segona
El Santa Maria

és novè i el Sant
Joan catorzè

El CD Montcada ha demostratser un ferm candidat a assolirl’ascens a Primera Catalana,després dels excel·lents resultatsobtinguts a la primera volta delcampionat de lliga. L’equipmontcadenc ocupa la primeraposició amb 39 punts en 18jornades: només ha perdut unmatx –va ser a la dotzena jor-nada contra el Vilassar (2-1)– is’ha convertit en la millor defen-sa de la categoria amb només11 gols en contra. Una dada adestacar en el capítol defensiués el fet que el CD Montcadaha aconseguit deixar la porteriaa zero en nou ocasions aquestatemporada. Una persona que hacontribuït força en aquest rècordés el porter José Manuel, que haaturat penals en moments claus,com va succeir a la darrera jor-nada al camp de l’Escala on vaparar una pena màxima al minut40 amb 0-1 en el marcador. “La
serietat defensiva és el tret
d’identitat del nostre joc, pe-
rò la bona ratxa també és de-
guda al bon rotllo en el vesti-
dor”, ha dit el porter local. Enl’aspecte ofensiu, el Montcada ésel tercer equip més golejador,

 >>  El jugador del CD Montcada Putxi controla una pilota seguit de dos rivals i del seu company Mejía

 >> Víctor intentant robar la pilota a un jugador del Lliçà

CARRILLO: ‘EL VICI EL GUÍXOLS SÓNMOLT FORTS’

el tècnic

-Què suposa ser campions
d’hivern?
És un títol anecdòtic, però ens
dóna moral per afrontar la
segona volta.
-Quina és la clau de l’èxit?
L’ofici de la plantilla. En aquesta
categoria és molt important per-
què és molt ingrata, només pu-
ja un club i un altre promociona.
-Quins són els millors del
grup?
Per potencial, crec que el Vic i
el Guíxols. Però l’únic que em
preocupa és mantenir el mateix
nivell de la primera volta. SA

 >>  Ramón, amb la pilota, seguit per Carlos i un rival de la Peña los Amigos

amb 30 dianes, empatat amb elGuíxols. Només el superen enaquest apartat el Vic, amb 42, iel Gironella, amb 32. Entre lesfiles locals es troba el segon mà-xim golejador de la categoria,el capità Sergio, que ha fet 16gols. El davanter coincideix ambel guardameta local que el secretde l’èxit d’aquesta temporada ésla seguretat defensiva: “Darrera
estem molts segurs i a dalt
també estem inspirats, so-
bretot a la contra”.

sílvia alquézar
redaccióEl Sant Joan Atlètic i la UE San-ta Maria han acabat la primeravolta del Grup Novè de SegonaRegional de manera molt di-ferent. El conjunt de TerraNostra ha encadenat tres vic-tòries consecutives que l’han per-mès allunyar-se de la zona dedescens i situar-se novè amb 25punts. Als darrers tres matxs, elshomes de Miguel Argüelles hansuperat la Peña los Amigos per4-3, les Franqueses –el líder– per1-0 en el partit ajornat correspo-nent a la novena jornada i el SantCeloni B –el cuer– per 2-1. Perla seva banda, el Sant Joan con-tinua immers en la ratxa negati-va de resultats amb la derrotacontra el Lliçà per 1-3 i el SantaEulàlia de Ronçana per 1-0.L’equip té 21 punts al catorzèlloc, molt a prop de la zona dedescens. En la pròxima jorna-da, el Santa Maria rebrà el Mon-tornès al camp de la Ferreria,mentre que el Sant Joan jugaràal nou estadi contra el Sant Feliude Codines.

L’aprovació d’una operació decrèdit per adjudicar la instal·lacióde la gespa artificial al camp defutbol de Can Sant Joan –acàrrec de l’empresa Poligrás per240.000 euros– va ser el temaque va generar més debat al Plede gener. ERC es va abstenir,argumentant que es tracta d’unaactuació “innecessària”. ElPPC va votar-hi en contra perconsiderarque “un escàndol”que l’equip de govern destini 50milions de pessetes “a una
gespa de luxe per a un barri

>> FUTBOL. Camp municipal de Can Sant Joan

Polèmica per la gespa
que on hi ha tants problemes
per resoldre”.El president de l’Àrea Econò-mica, Joan Maresma (CiU), vadefensar l’operació explicantque “el Consistori s’ha bene-
ficiat d’un ajut de la Gene-
ralitat” i que “la col·locació
de gespa  als camps de futbol
no és cap luxe, sinó un fet ha-
bitual en l’esport de qualitat”.Les obres de col·locació de lasuperfície verda estan previs-tes que comencin a partir del5 de febrer. LM
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El Valentine es col·loca a tan
sols una victòria de l’ascens

>> BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA

sílvia alquézar
redacció

SANTI ROMERO

 >> Deborah entra a cistella sota la mirada de la seva companya Mireia

El Valentine ha ratificat les
seves aspiracions a ocupar una
de les tres places que donen
accés a la fase final de la Lliga
EBA. Després de sis victòries
consecutives, els homes de Cé-
sar Saura s’han col·locat a la
quarta posició del Grup C amb
9 triomfs i 6 derrotes, és a dir,
que s’han situat a tan sols una
victòria de la zona de play-off.
Precisament, a l’última jorna-
da de la competició, disputada
el 28 de gener al pavelló Miquel
Poblet, el Montcada va vèncer
l’UGT Aragó, el tercer, per 66-
59.
La defensa. La clau del
triomf contra l’equip aragonès
va ser la serietat defensiva, tal
com va succeir a la jornada an-
terior en la visita a Igualada, on
l’equip montcadenc va vèncer
per 48-63. Tot i no estar gaire
inspirat en atac, el Valentine va

>> BÀSQUET FEMENÍ

El Valentine femení es manté a
la primera posició del Grup
Quart de Segona Catalana, des-
prés d’haver guanyat els dos úl-
tims partits davant de l’Esquaix
Igualada per 73-49 i el Sant Ce-
loni B, el cuer, per 29-101. El
conjunt local ha acabat la pri-
mera volta amb un avantatge de
dos triomfs respecte els seus im-
mediats perseguidors: el Seca de
Lleida, Caldes i Mollet, amb qui
el Montcada s’enfrontarà a do-
micili a la pròxima jornada. “Se-
ria molt important sumar els
dos punts”, ha dit el tècnic, Beni
López. SA

 >>  El pivot alemany Gunter Meier (6) és el primer any que juga al Valentine

El Valentine
es consolida
al lideratge

>> BÀSQUET FEMENÍ
L’Elvira no juga
a Andorra per

les lesions

 >> L’Elvira no va jugar a Andorra

El Valentine masculí visitarà en
la pròxima jornada, el 3 de
febrer, la pista del Montsó d’Os-
ca, el penúltim de la classifi-
cació amb 4 victòries i 11 derro-
tes. “El desplaçament no serà
gens fàcil, tot i que tenim cinc
triomfs més que ells”, ha dit el
tècnic local, César Saura, qui
ha comentat que, a les últimes
jornades, el conjunt aragonès
s’ha reforçat amb l’objectiu de
sortir de la zona de descens.
Respecte a la bona ratxa del
Valentine, l’entrenador s’ha
mostrat content perquè “es ra-

candidats al play-off

resoldre els dos partits gràcies
a la bona defensa, destacant
l’actuació dels pivots Jordi
Pons i Albert Griso al darrer
matx, amb 17 punts cadascú i
9 rebots. Contra el conjunt ara-
gonès no va poder jugar el
referent en atac del Montcada,
Dani Pérez, que tenia la grip.
La setmana anterior, el pivot
local va ser el màxim encistella-

dor amb 18 punts, gràcies al
bon encert en els moments
claus de la segona part. D’altra
banda, el base Lluís Curto no
va poder disputar el matx a
Igualada a causa d’una tendini-
tis al genoll. Malgrat estar en
tractament, Curto va jugar 15
minuts davant l’UGT. El juga-
dor no estarà recuperat fins
d’aquí a tres setmanes.

tifica la nostra candidatura a
estar entre els millors”. De fet,
la lluita per les tres places de
play-off s’ha ampliat a altres
equips que, a principi de de-
sembre passat, només aspira-
ven a quedar com a molt ter-
cers donada la solidesa de Na-
vàs i UGT, amb només una der-
rota. A les últimes jornades,
però, la situació ha canviat amb
diverses ensopegades conse-
cutives de tots dos que han
provocat que altres clubs com
el Valentine tinguin opcions de
lluitar per l’ascens. SA

El CB Elvira Cuyàs està passant
un mal moment pel que fa a la
lesions, fins a tal punt que va
haver de demanar l’ajornament
de l’últim partit de la primera
volta que havia de disputar a
Andorra el 27 de gener. L’equip
dirigit per Josep Maria Roig no
podia comptar amb Sònia i Ra-
quel –ambdues amb problemes
al genoll– a més de la capitana
Olga, amb un esquinç a les cos-
telles que es va fer al darrer matx
disputat al gimnàs municipal
davant del Balaguer, contra el
qual el conjunt de Mas Ram-
pinyo va perdre per 40-49. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera AL’STE remunta a l’Hospitalet per
continuar al capdavant de la taula
rafa jiménez
l’hospitalet

FOTOS: SANTI ROMERO

L’STE Group Montcada vaaconseguir un molt bon resultaten la seva visita a la pista del se-gon classificat, l’Hospitalet.L’empat (3-3) permet als homesde Carlos Leandro mantenir elprimer lloc i continuar amb unpunt de distància respecte al seuperseguidor. El partit, que elMontcada anava perdent per 3a 1 a falta d’un minut i mig, nova ser gens fàcil. L’Hospitalet vademostrar perquè encara no haperdut cap matx. Ben situats endefensa, el contraatacs dels ho-mes de Miguel Gago eren moltperillosos. El partit es va comen-çar a complicar a falta de sis mi-nuts per al descans quan DavidMora va rebre un fort cop algenoll que el va obligar a aban-donar la pista. Es va tèmer perun trencament, però finalmentMora pateix un esquinç al lli-gament creuat que l’obliga a es-tar de baixa tres setmanes.Sense el capità, l’STE va quedartocat moralment i va encaixarel primer gol, obra d’Alfredo.El Montcada va reaccionar ambun gol d’Emilio de falta directa,però abans del descans l’exju-gador local Mariano va tornara avançar el seu equip.
La represa. La segona parttampoc va començar gens bé.Als sis minuts, Rubén Modestova aconseguir el 3 a 1 poc des-prés que Emilio enviés una pi-lota al pal. L’Hospitalet llençava

>> ENTREVISTA
Emilio: ‘Faig

la meva feina,
estic aquí per

ficar gols’
rafa jiménez
l’hospitalet

Emilio, amb27 gols, vatornar a de-mostrar al’Hospitaletque és el juga-dor més de-cisiu. Autordels tres tants, va salvar un puntque pot ser decisiu:
-A falta de sis minuts, l’equip
perdia per dos gols, tenia
cinc faltes i Mora estava
lesionat. Creia en l’empat?El partit estava molt compli-cat. Mora és un jugador moltimportant i es va notar la sevaabsència. Als últims minuts noestàvem molt bé físicament,però sabíem que els podíemdonar un ensurt.
-L’Hospitalet va demostrar
perquè és segon imbatut.Sí, té un equip molt bo en de-fensa que sap aprofitar les oca-sions. Vam generar més opor-tunitats, però la falta de defi-nició va tornar a ser decisiva.
-Personalment, es consoli-
da com el golejador.És la meva feina. Estic aquí perficar gols i ajudar el Montcada.
-A més, aviat serà pare...-Ja queda molt poc. Estempassant unes setmanes ambmolts nervis perquè mai sé sipuc anar a entrenar o a jugar.Espero que arribi amb l’ascenssota el braç.

 >>  Johny (14) va aconseguir marcar al darrer partit que l’STE va disputar a casa contra La Salle Montemolín

perillosos contraatacs i, a sobre,a sis minuts del final l’STE es vacarregar amb cinc faltes. Totsemblava perdut fins que va tor-nar a aparèixer Emilio. Jugantsense porter, el Montcada vaassetjar la porteria d’AntonioTorres, que ho parava tot. A unminut i mig de la finalització,Emilio retallava distàncies enaprofitar un penal. Gairebé a lajugada següent, el número 10 delMontcada aconseguia el defini-tiu empat. Aquest gol va deixarglaçats els aficionats locals i va

provocar l’eufòria entre el juga-dors de Leandro, conscientsque aquest resultat els permetmantenir el lideratge i igualar lamitjana de gols (el partit de laprimera volta també va acabaramb repartiment de punts).L’entrenador valorava molt po-sitivament l’empat: “S’ha fet
justícia perquè hem fet mol-
tes oportunitats i, a més, hem
aconseguit un empat davant
d’un dels millors equips”.No va ser tampoc gens fàcil elpartit disputat una setmana

abans al Miquel Poblet davantLa Salle Montemolín, a la partbaixa de la taula, que s’ha refor-çat recentment. A falta de nouminuts, el partit estava empatat(2-2) després que els aragonesoshaguessin remuntat els gols deBufill i Emilio. La resistència  vi-sitant va durar fins a cinc mi-nuts de la conclusió quan Johnytornava a posar l’STE per da-vant. A set segons del final, quanLa Salle buscava amb desespe-ració l’empat, Emilio va fer elquart gol.
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>> HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana

La Salle es complica el tercer
lloc en perdre amb el Pardinyes
sílvia alquézar
redacció

La Salle masculí s’ha complicat
el passi a la fase d’ascens de la
Lliga Catalana després de per-
dre a la pista del Pardinyes de
Lleida, el cuer del Grup A, per
28-25. Tot i que encara és pos-
sible matemàticament la classifi-
cació, la plantilla reconeix que és
difícil acabar en tercera posició
perquè no pot cometre més
errades i, a més, depèn de ter-
cers.
La classificació. Per estar
entre els sis millors de la catego-
ria, La Salle hauria de guanyar
els tres partits que li queden de
la fase regular i esperar alguna
ensopegada del Manyanet les
Corts i el Terrassa. El Montcada
haurà de rebre al pavelló Miquel
Poblet el Manyanet i el Barberà
–aquest partit es va ajornar el
passat 17 de desembre i, en el
moment de tancar aquesta edi-
ció, encara no hi havia una data
fixada per disputar-lo. Al con-
junt que dirigeix Jaume Puig li
queda un únic desplaçament a
la pista del GEiEG de Girona,
que, juntament amb el Banyo-

 >> El jugador Marc Navarro fa un llançament davant l’OAR Gràcia

 >> L’extrem Neus llença a porteria davant una defensora del Canovelles

>> HANDBOL FEMENÍ. Primera Catalana

La Salle ISTE encaixa
la segona derrota

núria sánchez
agramunt

La Salle femení ha encaixat la
segona derrota consecutiva a
Primera Catalana. L’equip va
començar la segona fase perdent
a casa contra el Canovelles per
26-31. En el segon matx, les
montcadenques es van desplaçar
a terres lleidatanes per enfrontar-
se a l’Agramunt, amb qui van
perdre per un ajustat 16-13.

L’equip dirigit per Juan Manuel
Fernández va sortir molt moti-
vat i mostrant bon joc. Però les
decisions arbitrals durant tot el
partit i, sobretot, en els últims
instants, van propiciar la victòria
local. Després de les dues der-
rotes, La Salle ha tingut dues
setmanes per preparar el proper
partit contra el Cardedeu, que
es jugarà el dia 4 de febrer a les
12.30h al Miquel Poblet.

les, s’ha assegurat el passi a la fase
final. El lateral Jaume Soto afir-
ma que la derrota inesperada a
la capital del Segrià “ens ha
deixat tocats perquè vèiem
que teníem possibilitats de

ser tercers i ara tot està com-
plicat”. A la darrera jornada al
pavelló Miquel Poblet, disputa-
da el 20 de gener, La Salle va
vèncer l’OAR Gràcia de
Sabadell per 20-19.

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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>> ESCACS.  Nou títol al palmarès local

El Montcada inicia la temporada
amb el triomf a la Copa Catalana

FOTOS: UE MONTCADA

La UE Montcada no podia co-
mençar millor la nova tempo-
rada, ja que ha aconseguit un títol
de prestigi que encara no tenia
en el seu palmarès. El primer
equip –format pel gran mestre
Gabriel del Río i els mestres
internacionals Jaime Cuartas,
Arturo Vidarte i José María
Hernando– va guanyar la final
de la Copa Catalana, disputada
el 21 de gener a Girona. El
triomf classifica la UE Mont-
cada directament per al Cam-
pionat d’Espanya de Divisió
d’Honor, que es disputarà el
pròxim mes d’agost. El conjunt
montcadenc va sumar 30’5
punts, per davant del Sabadell
(25’5), el Tres Peons (22) i el
Lleida (21). Tot i l’avantatge fi-
nal, el torneig va ser molt igualat.
Al matí, l’equip A es va enfrontar
amb els rivals directes, destacant
el triomf contundent davant el
conjunt lleidatà per 4-0. El
Montcada B, que va acabar
cinquè amb 18’5 punts, també
va tenir un paper important en
la victòria final de l’equip A, ja
que va derrotar a diversos clubs
que aspiraven a adjudicar-se el
títol.
Campionat català. La UE
Montcada va debutar al Cam-
pionat de Catalunya per equips
el passat 28 de gener amb una
victòria davant del Reus per 8-
2. Els montcadencs no van per-
dre cap enfrontament. Kalod,

sílvia alquézar
redacció

 >> L’equip A (dreta) va vèncer a la final de la Copa Catalana en una de les partides a l’equip local B per 4-0

>> ATLETISME. Cros

Carles Cera
obté la plata per
equips al torneig

de Catalunya
sílvia alquézar
redacció

-Com valora el nou triomf?
Hem aconseguit un títol que
encara no teníem i, a més, hem
obtingut la classificació directa
per al Campionat d’Espanya.
-Van ser molt superiors?
Vam guanyar bé, però hi havia
rivals complicats, de gran qua-
litat. Tot va sortir bé i també hem
d’agrair els punts que va restar
l’equip B als clubs que aspira-

el capità, eugenio romero
ven al títol.
-I ara el Campionat
de Catalunya. Qui-
nes són les expec-
tatives?
Són bones, estem
molt motivats i ben preparats.
Volem demostrar que el triomf
de l’any passat no va ser flor
d’un dia. Serà més difícil perquè
serem un dels favorits. SA

‘HEM ENTRENAT PER REVALIDAR EL TÍTOL’
Vidarte, Ríos i Luna van fer
taules davant dels seus rivals,
mentre que la resta de jugadors
–del Río, Cuartas, Hernando,
González, García i Bravo– es
van sumar el punt en joc. A la
pròxima ronda del torneig
català tindrà lloc el derbi vallesà
entre el Cerdanyola i el Mont-
cada. El conjunt local espera
repetir el bon resultat aconseguit
en la temporada passada, quan
va vèncer per 5’5 a 4’5.

El montcadenc Carles Cera, al
Ripollet Unió Atlètica (RUA),
s’ha proclamat sotscampió de
Catalunya per equips al Cam-
pionat de cros, disputat el 28 de
gener a Mataró. Cera va entrar
en l’onzena posició i va recórrer
els 10.650 metres en un temps
de 34 minuts i 48 segons, dar-
rera del seu company Alberto
Ramírez, que va acabar en sisè
lloc. Els altres dos components
del RUA –Oriol Cascalló i Joa-
quim Carlús– van ser el tretzè i
quinzè, respectivament. L’atleta
de Can Cuiàs s’ha mostrat molt
content per la segona posició.
“Només ens va guanyar el
Barça”, ha dit Cera, el qual
podrà participar al Campionat
d’Espanya per equips que tindrà
lloc a Xerès el pròxim 25 de
febrer.

RUA

 >> Cera al cros català per equips
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més en 2 minuts
FUTBOL SALA. STE GROUP B > Territorial
Victòria important a casa
L’STE Group B va vèncer el 27 de gener al pavelló
Miquel Poblet el Vall de Tenes, a la part alta de la
classificació, per un ajustat 7-6 en el darrer matx de la
primera volta. La setmana anterior, però, va perdre
per la mínima (5-4) a la pista del Palau, el líder. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> 1a Divisió
Mala sort al desplaçament a la Sínia
L’AE Can Cuiàs va tenir veritable mala sort en el matx
que va jugar a la pista de la Sínia, on va perdre per 4-1.
Els homes d’Alfonso Anés van fer cinc pals i es van
ficar un gol en pròpia porta, en el darrer partit de la
primera volta. A la jornada anterior, es va imposar amb
claredat el Sant Boi per 5-2. SA

LA SALLE B. HANDBOL> Segona Catalana
Golejada a casa contra el Rubí
La Salle B va vèncer de forma clara el Rubí, a la part
alta de la classificació de Segona Catalana, per 29-18,
en el darrer matx disputat al pavelló Miquel Poblet. La
setmana anterior, el conjunt montcadenc va perdre a la
pista del Bordils, també entre els primers classificats,
per 24-20. La Salle B es troba a la zona mitjana. SA

CB MONTCADA. BÀSQUET> 2a Catalana
Per fi arriba un triomf
El sènior B masculí del CB Montcada ha sumat una victòria
després de diverses ensopegades per resultats molt ajustats.
El conjunt local va vèncer el Vic B, el cuer del Grup Pri-
mer de Segona Catalana, per 77-64, un triomf que l’ha
permè allunyar-se una mica de la zona de descens.
Precisament la jornada anterior, el Montcada B va tornar
a perdre per pocs punts. Va ser a la pista del Corazonistas
Saniplast, el segon classificat, per tan sols dos punts de
diferència (69-67). SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorial

Acaba tercer la primera volta
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs ha acabat la pri-
mera volta amb 11 victòries i 3 derrotes. Al darrer matx,
jugat al gimnàs municipal, el conjunt local va superar el
Martorelles per 79-65 i, a l’anterior jornada, va vèncer
a Caldes per 53-57. SA

CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Ct. B

El femení es troba a la segona posició
El sènior femení del CEB Can Sant Joan ha finalitzat la
primera volta a la segona posició, amb 10 victòries i
només 3 derrotes. Per la seva banda, el masculí ha aca-
bat a l’onzè lloc B amb 5 triomfs i 9 derrotes. A l’última
jornada, els dos equips van perdre a les Franqueses: el
femení per 64-48 i el masculí per 56-53.SA

EF MONTCADA. FUTBOL> Segona Divisió
Triple empat al segon lloc
L’equip femení de l’EF Montcada ha començat la se-
gona volta amb una contundent golejada davant del
Taradell, penúltim amb 4 punts, per 12-3. El conjunt
local es troba empatat amb el Sant Quirze de Besora –
amb un matx menys– i el Gurb a la segona posició del
Grup Segon de Segona Divisió amb 25 punts.   SA
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les classificacions
FUTBOL SALA
Primera A. Grup 5
Jornades 16 i 17
STE-La Salle 4-2
Hospitalet-STE 3-3
Equip Pj. Pt.1 STE Group 17 42
2 L’Hospitalet 17 41
3 La Muela 17 32
4 Barcelona 17 31
Territorial. Grup 2
Jornades 14 i 15
Palau-STE B 5-4
STE B-Vall Tenes 7-6
Equip Pj. Pt.1 Premià 14 37
2 Palau 14 37
3 Parets 14 29
10 STE Group 13 15
Primera Divisió. Grup 2
Jornades 14 i 15
Can Cuiàs-St. Boi 5-2
La Sínia-C.Cuiàs 4-1
Equip Pj. Pt.

1 Lluís Millet 3 9
2 Touring 3 7
3 Sentmenat 3 7
6 Can Cuiàs 3 6
BÀSQUET
Lliga EBA. Grup C
Jornades 14 i 15
Igualada-Valentine48-63
Valentine-UGT 66-59
Equip Pj. Pt.1 Tarragona 15 26
2 Navàs 15 26
3 UGT Aragó 15 25
4 Valentine 15 24
2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 15 i 16
Mont. B-Corazon. 67-69
Mont. B-Vic B 77-64
Equip Pj. Pt.1 Manlleu 16 30
2 Santpedor 16 27
3 Corazonistas16 26
11 Montc. B 16 22

Territorial masc. Grup 2
Jornades 14 i 15
Caldes C-Elvira 53-57
Elvira-Martorelles 79-65
Equip Pj. Pt.1 St. Celoni 14 27
2 Canovelles 14 26
3 Elvira 14 25
4 Manlleu 14 25
Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 14 i 15
St. Joan-Badalona  62-65
Franqueses-St.Joan56-53
Equip Pj. Pt.1 Minguella 14 27
2 Canet 13 24
3 Valldemia 14 24
11 C. St. Joan 14 19
2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 14 i 15
Valentine-Igualada 73-49
Elvira-Balaguer 40-49
Andorra-Elvira a.
St. Celoni-Valentine29-101
Equip Pj. Pt.

1 Valentine 15 28
2 Seca 15 26
3 Mollet 15 26
4 Andorra 15 26
10 Elvira 14 19
Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 14 i 15
St. Joan-Castellar 58-45
Franqueses-St.Joan64-48
Equip Pj. Pt.1 F. Garcés 13 25
2 CanSt. Joan 13 23
3 Castellar 13 23
4 Ribes 11 22
FUTBOL
Preferent. Grup 1
Jornades 17 i 18
Parets-Montcada 0-3
L’Escala-Montcada 0-2
Equip Pj. Pt.1 Montcada 18 39
2 Vic 18 38
3 Gironella 18 37
4 Bellavista 18 36

2a Regional. Grup 9
Jornades 17 i 18
St. Joan-Lliçà 1-3
Sta.Eulàlia-St. Joan1-0
Sta.Maria-P. Amigos2-3
Sta Maria-St. Celoni2-1
Equip Pj. Pt.1 Franqueses 18 41
2 Vilanova 18 37
3 Sta. Eulàlia 18 34
9 Santa Maria 18 25
14 St. Joan 18 21
2a Divisió. Grup 2
Jornades 13 i 14
EF Montcada-Gurb 3-3
Montcada-Taradell 12-3
Equip Pj. Pt.1 Vic 12 36
2 St. Quirze 11 25
3 EF Montc. 12 25
4 Gurb 12 25
HANDBOL
Lliga Catal. masc. A
Jornades 14 i 15

Salle A-Gràcia 20-19
Pardinyes-Salle A 28-25
Equip Pj. Pt.1 Banyoles 13 24
2 GEIEG 13 20
3 Terrassa 13 13
6 Salle 12 11
2a Catalana masculí
Jornades 11 i 12
Bordils-Salle B 24-20
Salle B-Rubí 29-18
Equip Pj. Pt.1 Vilamajor 11 19
2 St. Quirze 12 18
3 Bordils 12 16
9 Salle B 10 12
Lliga Catal. fem. B1
Jornades 2 i 3
Agramunt-Salle 16-13
Descansa: Salle
Equip Pj. Pt.1 Igualada 2 4
2 Canovelles 1 2
3 Cardedeu 2 2
8 Salle 1 0

ATLETISME
Mitja marató Terrassa
217 A. Fraile 1h28’06’’
367 E. Rdez. 1h32’57’’
396 M. Martín 1h34’18’’
561 X. Maldonado1h37’25’’
824 E. Maya 1h44’27’’
1190 A. Rdez. 1h55’39’’
Cursa 5km Terrassa
344 M. García 35’36’ ’
345 L. García 35’37’ ’
346 A. García 35’38’ ’
355 M. Peña 45’03’ ’
ESCACS
Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Montcada A-Reus 8-2
-Preferent. Grup III
Montc. B-Collblanc 8-2
-Segona. Grup VII
St. Llorenç-Mont. C 3-5
-Tercera. Grup XII
Barberà D-Mont. D 3-1

32
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>> IME. Espai de salut a la Font Pudenta

núria sánchez
font pudenta

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

La zona es va inaugurar el passat 26 de gener amb la presència de les autoritats

El segon parc té vuit aparellsper fer esport a l’aire lliure
>> JOCS ESCOLARS

Comença la segona
volta de la lliga

>> ATLETISME. Campionat de Catalunya de cros per equips

El cadet masculí de la
JAM queda en segon lloc

La Lliga Escolar –orga-
nitzada per l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure
(IME) i el Consell de l’Es-
port de Montcada
(CDEM)– ha arribat al fi-
nal de la primera volta en
algunes de les seves disci-
plines. El 27 de gener pas-
sat es va disputar la pri-
mera jornada de la sego-
na volta de futbol sala i
bàsquet. En concret, els
equips benjamins i alevins.

El cadet masculí de la Jo-
ventut Atlètica Montcada
(JAM) s’ha proclamat
sotscampió de Catalunya
per equips al Campionat
de Catalunya de cros, dis-
putat el passat 28 de gener
a Mataró. Gràcies a aquest
excel·lent resultat, el con-
junt local –format per
Aitor Martín (4t), Oualid
Nassiri (10è), Adrián Ser-
rano (12è) i Lluís Naval
(62è)– s’ha classificat per
participar al Campionat
d’Espanya de cros per
equips, que tindrà lloc a
Xerès el 25 de febrer.
D’altra banda, també cal
destacar el cadet femení,
que va acabar vuitè. El
president de la JAM, Juan
Abián, ha fet un balanç
positiu: “Estem molt
contents dels èxits i ens

SANTI ROMERO

 JAM

>> Alguns dels assistents a la inauguració ja van provar els aparells del Parc de Salut

>> L’equip cadet de la JAM amb la copa de segons classificats

núria sánchez
redacció

núria sánchez
redacció

FOTOS: NÚRIA SÁNCHEZ

>> Una de les partides de la tercera ronda, jugada a Montcada

>> MUNTANYISME

Nova edició
de ‘Montcada

Camina’
El Centre Excursionista
de Montcada, el Cim, i
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) han
posat en marxa la segona
edició de Montcada Ca-
mina, una iniciativa que
proposa cada mes una
sortida matinal a diferents
indrets del municipi. La pri-
mera va tenir lloc el 21 de
gener fins a Reixac. La prò-
xima serà el 18 de febrer
fins al Turó de Montcada.
Totes les excursions es
faran en diumenge i el
punt de sortida i d’ar-
ribada serà al col.legi La
Salle. D’altra banda, els
primers diumenges de
cada mes també hi haurà
una sortida matinal de
BTT, des de la plaça de
l’Església (8h).

núria sánchez
redacció

fan ser optimistes de ca-
ra al Campionat de Ca-
talunya Escolar, que es
disputa el proper 4 de
febrer a Almacelles”.
Cros Comarcal. El 20
de gener, la JAM va dispu-
tar la final comarcal Vallès

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) va
inaugurar el 26 de gener
el nou Parc de Salut a la
Font Pudenta, al costat de
l’estadi de futbol de la
Ferreria. L’acte el van pre-
sidir l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i el
president de l’IME i regi-
dor d’Esports, Juan Par-
ra (PSC). L’espai, adreçat
a totes les edats, consta
d’un circuit format per
vuit aparells. Aprofitant
l’acte, també es va inaugu-
rar un espai de bàsquet
ubicat justament al costat.
En el torn de parlaments,
Parra va avançar que l’ob-
jectiu municipal és cons-
truir més parcs de salut per
a totes les edats a d’altres
barris: “Aquest tipus d’e-
quipaments permet a
grans i petits fer esport
a l’aire lliure i portar
una vida sana”. L’alcalde
va destacar la importància
de practicar esport: “La
nostra qualitat de vida
s’inicia amb un bon
manteniment físic. Per
això, creiem important
la instal·lació d’aquests

equipaments en el
nostre municipi”. L’em-
presa que instal·la els equi-
paments és Induer, presi-
dida pel montcadenc Jor-
ge Comas.
Altra funció. A banda
de la finalitat relacionada
amb l’esport i la salut,
aquests espais també fan
una gran tasca de socia-
lització ja que moltes acti-
vitats es poden realitzar de
forma grupal.

>> ESCACS. Campionat Comarcal

La UE Montcada, a
les portes del podi

Diversos jugadors de la UE
Montcada s’han quedat a les
portes d’aconseguir una
medalla al Campionat Co-
marcal d’Escacs, promogut
pel Consell Escolar del Va-
llès Occidental Sud (CE-
VOS). Després de la dis-
puta de les cinc rondes, els
escaquistes locals més des-
tacats van ser l’aleví Jaume

Teixidó i el benjamí David
de la Paz, que van acabar
tots dos a la quarta posició
de la seva categoria.
D’altra banda, l’infantil
Carla Aguilera va finalitzar
al cinquè lloc. L’última ron-
da va tenir lloc el 27 de
gener a Badia. La tercera i
quarta es van disputar du-
rant dos caps de setmana
consecutius al pavelló Mi-
quel Poblet.

D’altra banda, els equips
de multiesport han co-
mençat el nou trimestre
amb la pràctica d’un nou
esport.
Si durant el primer els in-
fants van gaudir del bàs-
quet, des del dia 27, els
participants a la lliga mul-
tiesport aprendran les pri-
meres nocions de futbol
sala. La competició de
multiesport clourà el tri-
mestre vinent amb els
primers coneixements so-
bre handbol.

>> Parra, Arrizabalaga i Comas durant la inauguració

Sud de Cros escolar a
Ripollet. Els 13 corredors
de la JAM participants van
acabar amb premi.
Cal destacar les primeres
posicions de l’aleví Alba
Maya, el benjamí Joan Rie-
ra i els cadets Aída Ariza i
Aitor Martín.

núria sánchez
redacció

SANTI ROMERO

>> El bàsquet dóna ara pas al futbol en multiesport
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>> FUTBOL. EF Montcada

>> Els jugadors del cadet A celebren un gol davant el líder, el Palau de Plegamans

El cadet A fa un pas endavanten l’obtenció de l’ascens
núria sánchez
redacció

L’Escola trasllada tota l’activitat a la Ferreria mentre es col·loqui la gespa a Can St. Joan

>> FUTBOL SALA. STE Group Montcada

>> Una jugada entre el cadet de l’STE i el Sagarra

El cadet de l’STE Group
ha fet un canvi de joc a
l’últim mes. En els darrers
cinc partits, el cadet ha ob-
tingut dues victòries i un
empat i ha aconseguit
deixar la zona de descens.
Al darrer matx l’STE va
empatar a 3 contra el Sa-
garra al Miquel Poblet. Els
nens van patir la marxa del
seu entrenador, Rafael
Hernández, substituït pel
tècnic de l’infantil, Carlos
Rodríguez, qui ha destacat
l’actitud dels jugadors en
els últims partits: “Estic
content perquè els nens
han millorat el seu com-
portament i mostren
una actitud molt positi-
va”. A l’última jornada, el
conjunt montcadenc va
perdre contra el Santa
Cooma per un contundent
17 a 3.

núria sánchez
redacció

>> HANDBOL. La Salle Montcada

 El cadet es recupera i
deixa la zona de descens

 SANTI ROMERO

El cadet A de l’EF Mont-
cada va acabar la primera
volta amb un empat a dos
a casa davant el Palau de
Plegamans, amb qui es
troba empatat al capda-
vant de la classificació a 34
punts al Grup Divuitè de
Segona Divisió. Els nens,
dirigits per Sebastián
Amador, no han perdut
cap partit fins ara i amb
aquest empat fan un pas
endavant en la lluita per
l’ascens a Primera Divisió,
a la qual només podran
accedir els campions de
grup i els millors segons.
A l’última jornada i prime-
ra de la segona volta, el
cadet A va vèncer al camp
del Llinars per un contun-
dent 2-8.
El coordinador del club,
José Manuel Arjona, ha
destacat positivament
l’evolució de l’equip i ha
manifestat el desig de po-
der comptar amb un con-
junt de cada categoria a
Primera Divisió la tempo-
rada vinent: “Seria molt

important que aquest
equip aconseguís l’as-
cens perquè així tin-
dríem un bloc a la Pri-
mera Divisió a cada ca-
tegoria”. Segons Arjona,
el club treballa per culti-
var la formació dels seus
jugadors de cara a pro-
peres temporades tenir
bons jugadors i un plan-
ter competitiu. L’EF

Montcada espera que el
nou estadi de la Ferreria
doni un nou impuls al club
en relació al nombre de
jugadors.
Trasllat de camp.
Amb motiu de la col·lo-
cació de la gespa artificial
al camp municipal de Can
Sant Joan, tots els equips
de l’EF Montcada juga-

 L’infantil A jugarà contra
els millors de Catalunya

Els quatre equips de la
base del CH la Salle Mont-
cada han finalitzat la pri-
mera fase. El juvenil ha fet
un excel·lent campionat i
s’ha classificat en segona
posició, per tant, haurà de
jugar la segona fase amb
els millors equips de
Catalunya. El mateix que
l’infantil masculí A que, en
acabar tercer del seu grup,
també jugarà la segona
fase al grup dels millors.
Per la seva banda, l’infantil
B no ha aconseguit gua-
nyar cap partit i participarà
en un grup més igualat.
El femení també ha acon-
seguit una important ter-
cera posició. L’equip, diri-
git per Joan Martínez,
només ha perdut tres par-
tits. El coordinador, Da-
vid García, ha avançat que
tots els blocs lluitaran per
classificar-se el millor pos-
sible. En aquest sentit,

García ha afegit que la fase
segona servirà per conti-
nuar fomentant la forma-
ció dels jugadors: “Els di-
ferents equips jugaran
amb conjunts del seu
nivell, i això es positiu

per continuar millorant
i formant els futurs ju-
gadors”. El femení va co-
mençar la segona fase el
28 de gener, mentre que
la resta dels equips ho farà
el 2 de febrer.

núria sánchez
redacció

>> Un jugador de l’infantil B fa un llançament des de 7 metres

ran i entrenaran al nou
estadi de la Ferreria. “Des
del 27 de gener els nens
entrenen i juguen al
nou estadi. Un cop fi-
nalitzada l’obra de Can
Sant Joan tornarem a
jugar i entrenar allà”, ha
dit Arjona. Segons fonst
municipals, els treballs es
preveu estiguin enllestits
per Setmana Santa.

 SANTI ROMERO

 SANTI ROMERO

en 2 minuts...
�El juvenil de l’EF, tercer

�Petanca a Can Cuiàs

�Lesió a l’AE Can Cuiàs

L’equip juvenil de futbol sala de l’EF Montcada s’ha
col·locat en tercera posició després de guanyar davant
l’Escola Pia de Sabadell –fins ara al tercer lloc– per
2-0 a la pista municipal coberta. Els nois, dirigits per
José Luis Carrasco, es troben empatats a 24 punts
amb el segon, el Ripollet. Segons ha indicat Carrasco,
l’objectiu principal és ascendir: “L’equip està fent
una bona temporada i volem lluitar per pujar de
categoria. Els jugadors estan contents i treballen
per aconseguir la fita”. A l’última jornada, el juve-
nil va vèncer a Rubí per 1-4. NS

El juvenil de Can Cuiàs ha perdut els últims matxs
degut a les baixes i sancions que ha tingut.  L’equip
no ha pogut comptar amb un sancionat i dos
lesionats. El pitjor és la lesió de Sebas, un jugador
clau per a l’equip que després de patir un accident
de moto es perdrà el que resta de temporada. El
juvenil va caure derrotat a l a la pista del Martorelles
per 7-3 i davant del Manent a casa per un ajustat 4-
5. La plantilla ha lamentat els últims resultats negatius
i, sobretot, l’accident del seu company Sebas.  NS

L’Associació Esportiva Can Cuiàs està desenvo-
lupant un projecte per iniciar més seccions esportives
i continuar fomentant l’esport al barri. Un dels
projectes que ja són una realitat és la nova secció de
petanca, que ja compta amb una junta directiva.
L’entitat ha avançat que desenvoluparà l’activitat a
les pistes de Can Cuiàs. El president, Matías Ruiz, ha
indicat que s’està treballant per a la creació de noves
seccions i s’ha mostrat satisfet amb la feina realitzada
fins ara: “La nova junta volem seguir en aquesta
línia i crear escola”. NS

Infantil. Per la seva ban-

da, l’equip infantil de l’STE,
dirigit també per Rafael
Hernández, segueix
imparable després de
l’inesperat empat davant el
Caldes per 3-3. Hernández
ha destacat que el resultat
va servir de revulsiu: “Els

nens van constatar que
no sempre es guanya, i
des de llavors només
han encaixat un gol en
tres partits”. El conjunt
és líder amb 26 punts. Al
darrer partit, va guanyar
davant el Palau per 0-5.
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>> BÀSQUET. CB Montcada

El júnior A i el cadet A van obtenir dues victòries importants davant rivals difícils

L’infantil A és líder desprésde vèncer el Gramenet
núria sánchez
redacció

L’infantil A, dirigit pelcoordinador de la baseAleix Monclús, ha co-mençat molt fort la se-gona fase. Els nens vanguanyar en l’últim partit, elpassat 27 de gener, a casade l’UDA Gramenet perun contundent 59-93. Lavictòria ha portat elsmontcadencs al lideratgedel Grup Quart del NivellB-1 amb 5 punts.
Triomfs importants.Els dos equips del CBMontcada que participena les categories de Prefe-rent de Catalunya no sè-niors han obtingut una im-portant victòria en els seusrespectius partits. El júniorA va guanyar a casa perun clar 90-64 davant elCastellbisbal. La victòria

BÀSQUET> La Salle Montcada

El cadet masculí de la Salle va aconseguir el passat 20de gener la primera victòria de la segona fase. Els nensdirigits pel jugador de l’equip EBA Raúl Ortega vanguanyar el CESP Safa per un contundent 29-59. Ambaquest triomf, el conjunt montcadenc se situa al quartlloc de la classificació. La Salle participa al Grup Cinquèdel nivell B-2 i treballa per la conjuntació del bloc i laclassificació entre els cinc primers, segons ha informatel segon entrenador, Rogelio Pérez. NS

El cadet aconsegueix el primer triomf

>> Salt entre un jugador del mini de Montcada i l’Argentona

 SANTI ROMERO

El femení treballa per
adquirir experiència

El júnior femení de l’El-vira Cuyàs està patintaquesta temporada el can-vi de categoria. El conjuntestà format per nenes quecomencen en la pràcticadel bàsquet i jugadores enedat cadet. És per aquestmotiu que la temporadaestà resultant dura per a

núria sánchez
redacció

>> BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

>> El júnior femení va perdre contra el R. Llull per 22-60

 SANTI ROMERO

>> BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

>> El cadet B de Can Sant Joan és tercer

El cadet A del Can SantJoan ha començat la sego-na fase amb un clar objec-tiu, continuar treballant perconjuntar un equip sòlid.L’entrenador i coordina-dor del club, Jordi Rodrí-guez, considera que enca-ra és aviat per proposar-

H. GONZÁLEZ

núria sánchez
redacció

 El cadet A lluita per
conjuntar l’equip

l’equip, que encara no haguanyat cap partit al GrupTercer de Territorial B. Lapresidenta, Cristina Inies-ta, ha destacat l’esforç deles jugadores: “Les noies
treballen per aprendre i
adquirir l’experiència
suficient de cara a l’any
vinent”. Al darrer matxva perdre amb el Marti-nenc per 73-22.

se fites esportives, perquè
“el més important és
crear el grup, després ja
veurem”. El cadet A vavèncer el Caldes a domicilien la darrera jornada per 67-70. D’altra banda, el cadet B,que és tercer, es va imposar ala pista del Cardedeu per unclar 50-65 en el matx disputatel 20 de gener.

ha col·locat l’equip d’Is-mael Sistrachs a la  cinque-na posició amb 6 punts.D’altra banda, el cadet Ava vèncer 76-67 davant elTarragona, quart classificatamb 7 punts. La victòriaha posicionat l’equip ensisè lloc amb 6 punts. Enla propera jornada tant elcadet A com el júnior Avisitaran la pista de l’Ar-genta Granollers. Totsdos partits són claus per ales aspiracions montca-denques de cara a la clas-sificació final.També cal destacar la pri-mera victòria de l’equippremini B, que va superarel Mataró per un clar 31 a8. D’altra banda, el con-junt mini ha perdut els dosúltims partits: a casa con-tra l’Argentona per 51-70i a la pista del Sant Gervasiper 70-54.
 SANTI ROMERO

les classificacions
BÀSQUET

CB MONTCADA
Júnior. Ct. Catalunya
Permanencia. Grup 11.
Jorn 3 i 4
Lleida- Montcada 90-58
Mont.A-Castell. 90-64
Equip Partits Pt.1 Andorra 4 8
2 Granollers 4 8
3 Lleida 4 7
5 Montcada A 4 6
Júnior. Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornada 15 i 16Descansa: Montcada B
Mont. B-Juventut 84-99
Equip Partits  Pt.1 St Gabriel 15  25
2 Juventut       14     25
3 Sants 14  24
8 Montcada 14  22
Cadet. Preferent. Perma-
nencia. Grup 11.Jornada
3 i 4
Bisbal- Mont. A 85-83
Mont A -Tarragona76-67
Equip Partits Pt.1 Granollers 4 7
2 Sants 4 7
3 Sicoris 4 7
6 Montcada A 4 6
Cadet. Cam. Català B.
Grup 2 Jornada 15 i 16
Mont.- Matarò 60-55Ajor:Cerdany.- Mont.B
Equip Partits Pt.1 Juventut 16 32
2 Gironina 16 31
3 Pia Sbd 16 30
12 Montcada 15 19
Cadet Fem. Promoció B-
2. Grup 4. Jornada  2 i 3
Sant Boi- Mont 61-36Descansa: Montcada

Equip       Partits Pt.1 Gramanet 3 6
2 Castell. 3 6
3 S. Andreu 3 5
9  Montcada    2 2
Infantil. Promoció B-1.
Grup 04. Jornada 2 i 3
Montcada- Torelló
Gramenet-Mont.A59-93
Equip Partits Pt.1 Montcada  3 5
2 St Boi          2      4
3 St Josep  2 4
4 AESE  2 4
Infantil. Promoció C-1
Grup 03. Jornada 2 i 3
Montcada- Carme  32-50
St Nicolau- Montcada
Equip Partits Pt.1 Carme  3 6
2 St Nicolau  2 4
3 Setmenat  3 4
9 Montcada       1       1
Pre-Infantil. Promo. A-1
Grup 1. Jornada 2 i 3
Grup Barna- Mont.77-52
Mont. -Sama 37-52
Equip Partits  Pt.1 Matarò  3     5
2 CB i UM     3      5
3 Sama  2      4
4 Montcada  3      4
Mini. Promoció. B-1.
Grup 03.  Jornada 2 i 3
Mont.- Argentona 51-70
St Gervasi- Mont.70-54
Equip         Partits  Pt.
1 Montgat 3      6
2 St Gervasi 2      4
3 Argentona        2       4
8 Montcada        3 3
Premini.Promoció B-1.
Grup 04.  Jornada 2 i 3
Parets- MontcadaDescansa: Montcada
Equip       Partits Pt.

1 Parets 3  5
2 Sants          2       4
3 Vic          2       3
8 Montcada 2 2
Premini.Promoció D.
Grup 01.  Jornada 2 i 3
Ronçana- Mont. 59-8
Mont B-Matarò 31-8
Equip       Partits Pt.1 SESE 3  6
2 Ronçana       3        6
6 Montcada      3       4
7 Elvira 3  4
CB ELVIRA CUYAS
Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 14 i 15
Teia- Elvira C. 87-55
Elv.Cuyàs- Igualada52-40
Equip      Partits Pt.1 St Just 13 25
2 La Salut 13 24
3 Teià          13     24
8 Elv. Cuyas     13     19
Júnior. Territorial B.
Grup 3. Jornades 15 i 16
Liçà Munt- Elvira   62-48
Elv. Cuyàs- Canet 60-67
Equip              Partits    Pt.1 Canet 15 28
2 Vilassar 15 28
3 AECAM 15 26
5 Elv Cuyàs 15 25
Jún. fem.Territorial B.
Grup 3.Jornades 14 i 15
Elvira- Ramon Llull22-60
Martienenc- Elvira 73-22
Equip              Partits     Pt.1 Osona         13        26
2 Llinars         15        25
3 Martinenc     14       23
15 Elvira C.     14       14
Mini promoció. Niv. B-1.
Grup 06. Jornada 2 i 3
AESE- Elvira 41-69

Elvira C.-Gr. Barna72-64
Equip              Partits     Pt.1 Martinenc        3         6
2 Esplugues        3        6
3 Elv. C.             3       5
4 Gr. Barna 3       4
Premini. Promoció D
Grup 01.Jornada 2 i 3
Caldes- Elv. Cuyàs34-33
Elvira C.- Pia Gran. 54-6
(Veure classificació CB
Montcada)
CEB CAN SANT JOAN
Cadet Masc. Promo. B-
1. Grup 2.Jornada 2 i 3
Lliça Amunt. -CSJ63-73
Caldes- CSJ 67-70
Equip     Partits   Pt.
1 UBSA 3        6
2 CSJ A 3        5
3 Lliçà 3        5
4 Minguella 3        5
Cadet. Prom. Nivell C-1.
Grup 02. Jornada 2 i 3
Cardedeu- CSJ 50-65Descansa: CSJ B
Equip      Partits    Pt.1 Vic 3        5
2 Torellò  2         4
3 CSJ B 2        4
4 Salesians 3        4
CB SALLE
Cadet. Promoció B-2.
Grup 5. Jornada 2 i 3
Salle-Parets    29-59Descansa: Salle
Equip      Partits     Pt.1 St Ramoni     3     6
2 Casp        3     5
3 St Gervasil    3     5
6 Salle       2     3
Cadet fem.  Prom. B2.
Grup 03.Jornada 2 i 3
Sarrià- Salle 64-50

Voramar- Salle 39-36
Equip       Partits   Pt.1 Salle Horta        3      6
2 Voramr 3      5
3 St Quirze 2      4
5 Salle 3      4
HANDBOL

CH SALLE
Juvenil. Lliga catal.
Niv. B-1.Jornad. 13 i 14
St Miquelt-Salle 21-28
Salle- Matarò 30-28
Equip Partits Pt.1 Granoll.     14     28
2 Salle     13     22
3 St Cugat    14    16
4 Matarò        14    16
Infantil Fem. CEVO.
2a fase. Jorn 1
Vilamajor- Salle 25-12
Equip       Partits Pt.1 Granollers  1          2
2 Vilamajor     1         2
3 Canovelles  0          0
7 Salle          1          0
Infantil. Ct. Grup A.
Jornades 10
Granollers-SalleA 42-18
Equip      Partits    Pt.1 Grano.  1         2
2 StCugatí  0        0
3 Salle   1        0
4 Igualada.  0        0

FUTBOL

EF MONTCADA
Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades 13 i 14
Mont.  Amet             1-1
Vilanova- Mont.A     3-6

Equip Partits Pt.1 Garriga    13     39
2 Roca   13     31
3 Granollers  12     30
5 EF Mont.    12    26
Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 13 i 14
Parets- Mont 1-8
Mont. B-Montornes    4-6
Equip        Partits Pt.1 Barberà     12     36
2 Molletense.12      36
3 Canov.        13      36
4 EF Mont.     13     25
Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades 15 i 16
Damm- Montc. A 1-1
Hospitalet- Mont. 3-1
Equip         Partits  Pt.1 Sarià         13        32
2 Guinardo    13       30
3 Catalonia    12       28
4 Montcada    13       28
Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 15 i 16
Montc.B -Palau. 0-1
Mont. -Riuprimer 0-1
Equip Partits   Pt.1 Granollers   14     40
2 Parets           14     34
3 Cardedeu      13     32
12 EF Mont. B 14     9
Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  15 i 16
Can Rull- Mont. A
Parets- Mont. 1-1
Equip Partits   Pt.1 Fundació  15    43
2 Canovelles 15    38
3 Sta Pepua  15    27
11 Montcada   14    17
Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  13 i 14
Mont. B-Plegamans  7-0Descansa: Mont
Equip       Partits  Pt.1 Granollers 12     32

2 St Celoni 12      32
3 Ametlla 12      24
5 Montcada 11       21
Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  15 i 16
Mont.-Llerona 3-2
Palau.- Montcada 1-3
Equip     Partits  Pt.1 Montcada  10     24
2 Garriga      10     24
3 Lliçà          10     21
4 Seva     10      21
Cadet. 2a div. Grup 18
Jornades 13 i 14
Mont A- Plegamans        2-2
Llinars-Mont A   2-8
Equip       Partits  Pt.
1 Palau 12  34
2 Montcada  12   34
3 Garriga 13    28
4 Lliçà  13    25
Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  13 i 14
Hospitalense- Mont B  0-2
Mont. B-Bon Pastor     7-4
Equip              Partits Pt.
1 Vila Olimpica     12    31
2 Cinc Copes    11    30
3 Europa    11    28
8 Montc. B    12     15
Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 15 i 16.
Mont.- Cirera 5-4
Mont.- Plegamans   0-5
Equip       Partits  Pt.1 Mollet          15    40
2 Vilassar      15    34
3 Ametlla       15    32
12Montcada A 15    15
Juvenil. 2a div. Grup 19
Jornades 13 i 14
Bellavista- Mont B      5-3
Mont.- Llinars
Equip           Partits  Pt.1 Canbvelles 11     28
2 Sta Pepua 11      27
3 Montornès        12      27

14 Montc.    11       3

FUTBOL SALA

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 12 i 13
Sta Ppua.- Mont.A 1-9
Mont. - Palau         4-2
Equip   Partits   Pt.1 Rubí         10   25
2 Vacar. 10  25
3 Caldes 10  24
6 Mont. A     11   19
Juvenil. 2a div.
Jornades  12 i 13 .Grup2
Mont.- Esc. Pia 2-0
Rubí-Mont A 1-4
Equip       Partits Pt.1 Ripollet       10  28
2 J Molina      10  25
3 Montcada     10  24
4 Pia Sbd       11   22
STE GROUP
Benjamí. Grup. 2.
Jornades 12 i 13
STE- Arenys Munt 7-1
Canet-STE 5-8
Equip    Partits Pt.
1 STE        10   30
2 Sagarra   10   22
3 Canet       8   19
4 Teià         9   19
Benjamí. Grup. 1.
Jornades 12 i 13
STE- Palau 1-5
Caldes-STE B 1-8
Equip        Partits   Pt.1 Martorell       12  33
2 Palau            12   28
3 Sta Coloma   10   27
11 STE B            11    17
Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 12 i 13
STE- Les Corts 0-3
Barcelona-STE 11-0

Equip      Partits  Pt.1 Barcelona  12    34
2 Les Corts 12    30
3 Lloret  11      25
10 STE  11     13
Infantil. Grup. 3.
Jornades 12 i 13
STE- Rubí 9-0
Palau-STE 0-5
Equip      Partits   Pt.
1 STE          12    32
2 V.Tenes    11     30
3 Sabadellí   11     25
4 Rubí    12    25
Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 12 i 13
STE- Sagarra 3-3
Sta Colomall-STE  17-3
Equip     Partits  Pt.1 Barça     12   36
2 Manresa      12   28
3 Corts      10   24
11 STE           11   11
Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 12 i 13
St Andreu- STE 3-5
STE-Sta Coloma     1-6
Equip     Partits    Pt.1 Coloma 12    28
2 Corts 11    26
3 Barça  10    24
10 STE        11     12
AE CAN CUIÀS
Juvenil. 2a div B. Grup 1.
Jornades 12 I 13
Martor.- C. Cuiàs 7-3
C.Cuiàs-Manent 4-5
Equip      Partits   Pt.1 Martor.        12    34
2 Sagarra       11    25
3 Manent        11   24
5 C.Cuiàs      11    18

ESCACS

Comarcal Cevos
Infantilt. Ronda 5
6 Carla Aguilera
11 Daniel Hndez
12 Albert García
Aleví. Ronda 5
4 Jaume Teixidó
5 Daniel Fnandez
7 Alejandro Castro
8 Joel Iglesias
20 Raúl Montoro
Benjamí. Ronda 5
4 David de la Paz
7 David Escobar
20 Agustín Escobar
32 Judith Fernandez
41 Andreu Boullosa
43 Aleix Colete

ATLETISME

Campionat Comarcal
- Aleví Femení
1 Alba Mayà
4 Alba Molina
5 Laura Guisado
- Aleví Masculí
1 Joan Riera
2 Yeli Sagna
- Cadet Masculí
1 Aitor Martín
2 Oualid Nassiri
2 Adrián Serrano
5 Lluis Naval
- Cadet Femení
1 Aida Ariza
2 Sara Zamarreño
2 Jessica Serrano
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