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El Valentine ha mostrat dues ca-
res ben diferents en aquest inici 
de temporada. Els montcadencs 
han guanyat els dos partits dis-
putats al pavelló Miquel Poblet 
–l´últim contra el Premià per 90-
88– però encara no coneixen la 
victòria a domicili. 
A la darrera jornada, disputada 
el dia 10, els homes de Miquel 
Àngel Cortón –que precisament 
no va poder dirigir l’equip per la 
seva recent paternitat– van caure 
derrotats davant del Cabrera per 
68-60. El conjunt local va donar 
massa facilitats en defensa a un 
rival fort, amb molta intensitat 
i veterà que va llençar amb co-
moditat i encert des de la línia 
exterior. Els homes interiors del 
Montcada es van carregar ràpi-
dament de faltes i això va casti-
gar la rotació a la banqueta, molt 
mermada per les baixes per lesió 
dels dos últims fi txatges, l’aler 
Ivan i el pivot Oriol. 

No preocupa. “Això no ha fet 
més que començar”, ha recone-
gut el capità Raúl Ortega –que 
va jugar tot i tenir un esquinç al 

turmell– sense donar importàn-
cia a l’irregular començament de 
la temporada amb dues victòries 
i dues derrotes.
Pel que fa al darrer matx a casa, 
dos triples consecutius d’Albert 

Ortega i de Xavi Carvajal van 
certifi car la victòria fi nal contra 
el Premià en un partit molt igua-
lat que va culminar l’acte de pre-
sentació ofi cial de tots els equips 
del Club Bàsquet Montcada per 

a aquesta temporada. Al fi nal del 
matx, Cortón va lloar el pes de 
la responsabilitat que van assu-
mir els joves Ortega i Carvajal, 
de qui el tècnic espera que conti-
nuin madurant a la pista.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA
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EL CD MILLORA SENSE ÈXIT
Els verds ofereixen un joc més 
fl uid però sense sort 
de cara a porteria

INICI IRREGULAR DEL MAUSA
Els homes de Juan Antonio Jaro 
s’estrenen a la lliga amb un empat 
a casa i una derrota a Santa Coloma
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El Valentine es mostra fort a casa però 
encara no coneix la victòria a domicili
A les dues últimes jornades, l’equip va vèncer el Premià per 90-88 però va perdre contra el Cabrera per 68-60

El Cim reprèn 
les sortides 
del ‘Montcada 
camina’

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, ha iniciat 
la quarta temporada de ‘Mont-
cada camina’, una proposta 
adreçada a les persones que 
els agrada fer marxes a peu. 
La primera va ser una sortida 
matinal feta el dia 11 fi ns al 
poblat ibèric de les Maleses, a 
Vallençana. La següent serà el 
8 de novembre, però tindrà lloc 
fora del municipi –al Delta del 
Llobregat– una novetat que ja 
es va començar a introduir a 
fi nal de la campanya anterior. 
“Hem decidit sortir de Mont-
cada perquè si no les excur-
sions es repeteixen molts i ja 
anem per la quarta tempora-
da”, ha manifestat el president 
del Cim, Alfred Canals. Les 
persones interessades hauran 
de ser-hi a les 8h a l’estació de 
tren de la línia de França. Tam-
bé serà una matinal i els orga-
nitzadors recomanen portar els 
prismàtics per poder observar 
les aus de l’espai natural. 

Sílvia Alquézar | Redacció

MARXES A PEU

Les baixes d’Iván i 
d’Oriol i la lesió de 
Raúl Ortega estan 
castigant el rendiment 
del joc fora de casa

Xavi Carvajal fa un llançament davant l’oposició dels jugadors del Premià

‘Junts per divertir-nos’

‘Junts per divertir-nos’. Aquest 
és el lema que el CB Montca-
da va exhibir el dia de la pre-
sentació de tots els equips de 
l’entitat –un total de 10 a més 
l’Escola– que va tenir lloc el 
passat 4 d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet abans del partit 
del Valentine contra el Pre-
mià. Els jugadors de l’Escola 
van confeccionar un petit mu-
ral on es podia llegir l’objectiu 
del club. “Volem que l’esport 
i el bàsquet sigui una eina 
més en el creixement per-
sonal dels infants”, va dir la 
presidenta, Rosa Olivares, qui 
va remarcar que el CB Mont-
cada treballa també “perquè 
el planter vagi millorant de 
mica en mica”. En el torn de 
parlaments, també van in-
tervenir el capità del primer 
equip, l’aler Raúl Ortega, i el 
jugador del premini, Oriol Ji-
ménez, els quals van agrair el 
suport de l’afi ció i van animar 
els afi cionats al bàsquet a do-
nar suport a l’entitat. L’acte va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde de Montcada, César 
Arrizabalaga, i el regidor d’Es-
ports, Juan Parra | SA

Foto de la primera sortida, a Les Maleses
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Els verds fan una remuntada 
èpica però acaben perdent 4-3 
L’equip continua cuer amb només un sol punt aconseguit a casa contra el Sants

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

La directiva del Club Deportiu 
Montcada va decidir ampliar 
l’ultimàtum que havia donat 
al tècnic, Alfonso Pino, hores 
abans d’empatar el darrer par-
tit a casa contra el Sants, com a 
única solució per sortir del pou. 
El termini, però, fi nalitza el pro-
per partit a casa contra la Gra-
menet B. El balanç d’aquestes 
dues jornades demostren que el 
conjunt ha tret pit, però segueix 
sense sort ensorrat com a cuer 
del grup amb un únic punt en 
cinc partits.
A la darrera jornada, el conjunt 
va ser capaç d’igualar un 3 a 0 
en contra contra el Masnou a la 

segona part amb gols de Tamu-
do, Serrano i Carrión, però un 
gol al minut 85 (4-3) va desfer les 
il·lusions de poder puntuar nova-
ment, com ja ho va fer contra el 
Sants a casa, després d’aconseguir 
un valuós empat al minut 90 amb 
gol de Pacheco(1-1).

Línia ascendent. La plantilla està 
convençuda que serà capaç de 
resoldre la difícil situació es-
portiva. “Estem seguint una 
línia ascendent, encara que 
els resultats no acompanyen. 
Només necessitem una mica 
de sort”, ha comentat el da-
vanter Eric Calvo. Respecte a 
l’ultimàtum que va donar la di-

rectiva a l’entrenador, la plantilla 
no ha volgut opinar, però Calvo 
dóna ple suport al tècnic: “Estem 
amb ell, la plantilla s’ha de de-
dicar a jugar segons les direc-
trius que marca l’entrenador, 
res més”. Pino ha agraït la con-
fi ança de la directiva i espera no 
decebre ningú i sortir de la difícil 
situació esportiva. 

Norbert, operat amb èxit. Nor-
bert Sánchez es va sotmetre el 6 
d’octubre a l’operació de la lesió 
del menisc, que es va fer dos dies 
abans d’iniciar la pretemporada. 
Segons la previsió del metges, 
d’aquí a un mes i mig podrà tor-
nar als entrenaments.

Lluís Maldonado  | Redacció
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Un Santa Maria irregular 
deixa escapar més punts

El president del Santa Ma-
ria, Francisco Romero, ja ha 
avançat a La Veu que el pri-
mer equip es reforçarà amb 
tres nous jugadors provinents 
de la Unió Sant Joan. I és que 
l’objectiu prioritari del conjunt 
de Terra Nostra és ampliar una 
plantilla justa per redreçar la 
situació esportiva, ja que els 
homes que entrena Miguel 
Argüelles només han pogut 
sumar,  com a resultats posi-

tius, una victòria i un empat 
en els darrers cinc partits de 
lliga. Dani, Matías i Alberto, 
que no disposen de minuts en 
l’equip que dirigeix Quique 
Berlinghieri,  ja s’entrenen a les 
ordres de d’Argüelles i podrien 
debutar en el partit de la pròxi-
ma jornada.
La darrera derrota a casa con-
tra el Can Rull (1-4) va apagar 
les esperances de la bona imat-
ge i de la victòria contra la Pla-
nada la setmana anterior (2-1).

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Després de vèncer La Planada a casa, va perdre contra el Can Rull

Paco Tamudo, en una acció contra el Sants –que va jugar amb la segona equipació local

L’Escola segueix a la cua 
i encara sense puntuar

El femení de l’Escola continua 
cuer i sense puntuar. En seu 
desplaçament a Breda va sumar 
la seva quarta derrota consecu-
tiva amb un 2 a 0, tot i oferir la 
millor imatge de la temporada 
amb cinc baixes i només amb 
12 jugadores. 
“L’ànsia de victòries es co-
mença a notar. De moment, 
la línia de l’últim partit és la 
que hem de seguir”, subratlla 
el tècnic, Gerard Taulé. “Els 

ànims van baixant i psico-
lògicament no estem en el 
nostre millor moment, però 
si guanyem un partit, l’equip 
es creixerà”, apunta, confi at 
l’entrenador, esperant recuperar 
les lesionades i deixar de provar 
trencaclosques per encaixar les 
peces en els darrers partits. La 
propera setmana, l’Escola rep a 
casa al Bonaire, on “esperem 
que arribi l’anhelada victòria 
que ens catapulti cap als bons 
resultats”, desitja el tècnic. 

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL FEMENÍ

Tot i millorar la imatge, l’equip va tornar a perdre a Breda 2-0

La Unió resol amb seguretat a casa 
el que deixa escapar al camp rival

La Unió s’està mostrant intrac-
table a casa. Una nova victòria 
contra l’Arenys per 4-1 confi r-
ma l’equip de Can Sant Joan 
en una trajectòria ascendent. 
En la jornada anterior, l’equip, 
però, va  perdre al camp del 
Santvicentí (2-0), en un partit 
que van dominar amb nom-
broses ocasions clares de gol. 
Aquesta nova victòria contra 
l’Arenys “aporta tranquil·litat 
i confi rma que l’equip a 
casa està molt fort”, assegu-
ra l’entrenador, Quique Ber-

linghieri. I és que l’opció de 
tenir a casa les virtuts de la 
solidesa i l’efectivitat en atac, 
confi rmen l’equip amb la con-
fi ança per encarar la tempora-
da. El tècnic, però, creu que a 
la plantilla només li cal treba-
llar més la seguretat en defensa 
en els desplaçaments per obte-
nir el mateix rendiment també 
quan juga fora de casa. “Si ho 
aconseguim el salt qualitatiu 
serà important, i ens perme-
trà guanyar en ambició de 
cara als objectius de la tem-
porada”, afegeix Berlinghieri. 

Altes i baixes. A mitjan octubre 
l’equip de Can Sant Joan ha 
donat per pràcticament tan-
cada la plantilla per a la tem-
porada amb el retorn d’Abdul 
i Cuco a les fi les de la Unió 
i la incorporació de Pedro, 
que prové del segon equip del 
Santboià. D’altra banda, s’ha 
confi rmat les baixes de Dani, 
Matías i Alberto que van ce-
dits al Santa Maria. “Aquí 
tenien molt complicat jugar 
i allà tindran minuts cada 
setmana”, matisa el tècnic de 
la Unió. 

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

L’equip ha donat per tancada la plantilla amb el retorn d’Adbul i Cuco i el fi txatge de Pedro

Els de Terra Nostra van guanyar la Planada 2-1
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Abdul envia al fons de la xarxa el quart gol contra l’Arenys al municipal de Can Sant Joan
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La Salle encaixa dues 
derrotes consecutives

HANDBOL. LLIGA CATALANA

Un gol a falta de set segons del fi -
nal del partit ha suposat la derrota 
del Mausa Montcada a la pista 
del Ràpid Santa Coloma per 3 
gols a 2. L’àrbitre va xiular una 
discutida falta sense barrera que 
va dilapidar el bon treball dels 
homes de Juan Antonio Jaro du-
rant tot el partit. 
Els montcadencs van jugar l’11 
d’octubre un partit que va anar 
de menys a més. La primera part 
va ser massa respectuosa sense 
arriscar cap dels dos equips però 
l’aventatge del rival per 1 a 0. A 
la represa, els Mausa ha sortit 
amb més decisió i a falta de set 
minuts per al fi nal amb un gol de 
Miguelito que els avançava 1 a 2 
al marcador. Però un error defen-
siu i la pressió del Santa Coloma 

els va permetre empatar primer i 
guanyar a falta de 7 segons. 
Al debut a casa, una setmana 
abans, el Mausa no va poder pas-
sar de l’empat a tres gols contra 
el Riudellots. Els nervis van trair 
els montcadencs que van co-
mençar perdent per un 0-3, que 
van igualar al segon període.

L’objectiu és l’ascens. Tot i assu-
mir la derrota, Jaro té clar que 
l’objectiu de l’equip aquesta tem-
porada és l’ascens. “Hem d’anar 
pas a pas, hem un confeccionat 
un equip pràcticament nou i 
només ens falta un mes més 
per agafar la forma”, confessa 
el tècnic. El Mausa tornarà a ju-
gar la propera setmana fora de 
casa, amb un desplaçament con-
tra el Mataró.

Les derrotes contra el Gavà i la Bonanova han bloquejat l’equip

Un gol a falta de set segons dilapida el 
bon treball del Mausa a Santa Coloma 

Els errors tant en defensa com en 
atac han condemnat La Salle en 
el seu desplaçament a la Bonano-
va on han acabat perdent per 31 
a 27. Els lassalians sempre han 
anat a remolc en el marcador 
i s’han vist superats una i altra 
vegada pel rival i pel despropò-
sit arbitral que ha trencat sovint 
el ritme del partit amb sancions, 
exclusions i penals que només 
han vist a l’àrea montcadenca. 
“Falta aptitud, serenor i expe-
riència”, reconeix el tècnic Dí-
dac Delatorre. La solució passa, 

segons l’entrenador, per un can-
vi de mentalitat: “Hem donar 
ànims i fer veure a la plantilla 
que es pot aconseguir redreçar 
aquesta dinàmica”. I és que 
la derrota inesperada a casa del 
darrer partit va desestabilitzar 
la moral dels jugadors, que van 
perdre als instants fi nals un par-
tit que guanyaven de vuit gols. 
El proper rival de La Salle és el 
Gavà, un dels equips assequi-
bles de la categoria que podria 
fer recuperar la moral a casa 
després de les dues desfetes 
consecutives.

Lluís Maldonado | Redacció

El conjunt que entrena Juan Antonio Jaro va debutar a casa el 3 d’octubre amb un empat a tres gols contra el Riudellots

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

Lluís Maldonado  | Redacció

La Salle va deixar escapar la victòria contra el Gavà, en un partit que tenia controlat

FUTBOL SALA. CAN CUIÀS

Silvia Sanz és la nova presidenta 
de l’AE Can Cuiàs en substitució 
de l’anterior responsable, Matías 
Ruiz, que va presentar la dimis-
sió a dues setmanes de l’inici de 
la competició, per prioritzar la 
seva tasca a l’entitat com a entre-
nador del primer equip sènior. 
La renúncia es va fer efectiva 
el 3 d’octubre en el decurs de 
l’assemblea anual. “Em costava 
compaginar les responsabili-
tats a nivell directiu i esportiu 
i per a mi la prioritat era con-
tinuar entrenant”, ha declarat 
Ruiz.  
Els dos equips sèniors del club 
iniciaran la temporada el 17 
d’octubre. El conjunt A jugarà 
els dissabtes a les 18h i el B, els 
diumenges, a les 12h. Els partits 
a casa es disputaran a la pista del 
parc del Turó Blau | LM

Silvia Sanz, 
nova presidenta 
en substitució 
de Matías Ruiz

Jaro dóna instruccions als seus jugadors durant el partit del debut jugat a casa
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> La UEM, el club més guardonat de Catalunya
La UE Montcada va ser el club més guardonat a la Festa Catalana dels 
Escacs. Els montcadencs van recollir els trofeus de campions absoluts 
de Catalunya per equips de Divisió d’Honor, de sotscampions de la 
Copa Catalana de la mateixa categoria, de primers classifi cats de la 
Copa a Segona Divisió i segons classifi cats al Campionat de Ràpides 
per equips. També es va lliurar la insígnia de plata per la seva trajectòria 
al món dels escacs al jugador montcadenc de més de 60 anys Josep 
Ridameya, mestre nacional | SA

KORFBAL

El nou equip sènior de l’associació
esportiva vinculada a l’IES Mont-
serrat Miró, el Multiopticas Isis 
Montcada, va debutar a la Lliga 
Catalana amb una derrota per 8 
a 18 davant el CE Vilanova i la 
Geltrú.
D’altra banda, l’equip B va derro-
tar en la primera jornada l’AEE 
IES Josep Lladonosa per un con-
tundent 12 a 5. El 17 d’octubre, 
els conjunts A i B s’enfronten al 
Terrassa en les seves respectives 
categories, així com el júnior, que 
comença la temporada davant 
l’IES Nicolau Copèrnic, també 
egarenc | SD

El nou equip 
sènior debuta 
amb derrota 
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Els equips sèniors de l’AE 
Elvira-La Salle han ofert 
una bona imatge en aquest 
inici de les competicions, 
tot i que en alguns casos no 
han acompanyat els resul-
tats que han obtingut.
El conjunt femení de l’enti-
tat ha sumat dues derrotes 
i un triomf, aquest últim va 
ser a la pista del Manyanet 

les Corts per  un contun-
dent 33-55. 
D’altra banda, l’Elvira-La 
Salle A masculí és setè amb 
4 punts, mentre que l’Elvi-
ra-La Salle B és sisè, amb 
5. A l’última jornada, el sè-
nior A va perdre a la pista 
del Badalonès per 76-64 i 
el sènior B es va imposar 
amb claredat l’Argentona 
C per 84-41.

Sílvia Alquézar | Redacció

> Tot a punt a Segona i Tercera
Els dies 17 i 18 d’octubre comencen les lligues de futbol 
sala de Segona Divisió A –on juga el sènior de l’EF Mont-
cada– i les de Tercera Divisió, on milita el sènior B del FS 
Mausa Montcada. El primer debutarà contra el Fustsal a 
domicili, mentre que el segon –a la foto en un matx de 
pretemporada– es desplaçarà a Lliçà de Vall | SA

El primer equip de l’AE 
Can Cuiàs debutarà el 18 
d’octubre a la pista del San 
Lorenzo. El conjunt local, 
que enguany ha incorpo-
rat moltes cares noves, 
s’ha marcat com a objectiu 
prioritari fer un bloc com-
pacte i cohesionat i, si tot 
surt bé, intentar recuperar 
la categoria de Preferent, 
perduda la campanya an-
terior. 
El nou entrenador és Matí-
as Ruiz, qui es mostra molt 
il·lusionat amb la seva nota 
etapa al club, ja que fi ns 
ara n’era el president.

Sènior B. Qui sí ha comen-
çat la competició és el con-
junt B, que milita al Grup 
Quart de Tercera Divisió. 
A la primera jornada, els 
montcadencs van caure 
derrotats per un ajustat 4-3 
a la pista del Teià Club Pe-
tanca.
Per la seva banda, en el 
primer matx de lliga dis-
putat a casa, el passat 11 
d’octubre, l’equip de Can 
Cuiàs va vèncer el Centre 
Montserrat Xavier 1904 B 
per 3-1. Ambdós conjunts 
juguen a les pistes esporti-
ves del barri, ubicades al 
Parc del Turó Blau.El sènior B del Can Cuiàs va superar el Centre Montserrat per 3-1  

El femení es troba a la setena posició amb 4 punts

L’equip B ja ha començat el campionat de lliga

Bona imatge dels blocs 
sèniors a l’inici de lliga

Un sènior A amb molts 
canvis lluitarà per pujar

> Ajornat el darrer matx del Can St. Joan

> La Salle B, al Grup Sisè de Tercera
El sènior B de La Salle ha quedat enquadrat al Grup Sisè 
de Tercera Catalana, una categoria que enguany ha batut el 
rècord de participació, amb 62 equips. El primer matx serà el 
dia 25 contra el Molins de Rei, a casa | SA

El Montseny-CEB Can Sant Joan no va poder disputar el matx 
a casa contra el Martorelles, qui va sol·licitar un ajornament. 
A la setmana anterior, va vèncer el Montigalà per 49-47 | SA

El sènior femení va perdre contra el Sentmenat per 47-96 

> La JAM, a la Marató de Chicago
L’atleta de la JAM Emilio Rodríguez va participar a la Marató 
de Chicago, on va quedar el 1.207 de 33.607 arribats. Va fer 
un temps de tres hores, 7 minuts i 23 segons | SA
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Montcada Aqua ha iniciat 
una nova temporada amb 
l’ampliació de l’oferta d’acti-
vitats i dels horaris. Una de 
les novetats que ha comen-
çat a l’octubre és el ‘training 
camp’, una proposta impor-
tada dels Estats Units que 
es basa en els entrenaments 
físics de l’exèrcit americà. 
També s’han introduït 
nous nivells en les sessions 
de pilates i aerobic en les 
seves diferents modalitats. 
“Gràcies a l’ampliació de 
l’horari i al fet de dispo-
sar d’una sala més per a 
activitats dirigides hem 
pogut arribar a unes 20 
sessions diàries, des de 
les 7h fi ns a les 22.30h”,
ha manifestat el coordina-
dor de la instal·lació José 
Manuel Martín, qui ha 
explicat que les propostes 
que tenen millor acollida 
entre els socis són l’spin-
ning –que compta amb més 

nombre de classes en dife-
rents franges horàries– el 
‘power pump’ i l’aquagym, 
que manté tots els horaris 
de la campanya anterior. 
El complex esportiu té en 
l’actualitat 4.500 abonats, 
una xifra que no s’ha vist 
reduïda amb la difícil con-
juntura econòmica,  segons 
l’empresa Geafe, que gestio-
na l’equipament municipal. 

Natació. Més d’un miler 
d’infants ha començat 
aquest mes d’octubre els 
cursets de natació a Mont-
cada Aqua. A través de 
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME), un 
total de 350 nens i nenes 
de primer de primària d’al-
gunes escoles de la ciutat 
aprenen a nedar en horari 
escolar. D’altra banda, les 

AMPA també organitzen 
cursos amb el suport de 
l’IME, que enguany han 
arribat a 324 nois i noies. 
Pel que fa als infants que 
venen a títol particular, el 
complex esportiu del Pla 
d’en Coll ha fet a l’octubre 
més de 300 inscripcions. 
“En el cursets per a in-
fants no s’ha notat gens la 
crisi”, diu Martín.

NOVETATS

L’spinning és una de les activitats dirigides que té més èxit al complex esportiu Montcada Aqua

Sílvia Alquézar  | Redacció

La lliga d’hivern bat el 
rècord de participació

FUTBOL 7

El club potencia la secció 
femenina des del planter

La lliga de futbol 7 que 
organitza l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) ha batut un rècord 
de participació, amb un 
total d’11 equips, el doble 
que la temporada anterior. 
Els conjunts inscrits dispu-
taran una competició de 
24 jornades que, segons la 
previsió de l’IME, podria 
començar el 28 d’octubre. 

Els partits es jugaran els 
dimecres i els divendres al 
camp de futbol 7 de l’estadi 
de la Ferreria. Enguany no 
hi haurà play-off perquè 
la lliga és molt llarga. Els 
participants són Desgua-
ces Stop, Syrtel-Centric, 
Salseloneta, La Brasa, 
Schorreo ’26, White Night 
Saten United, Lo Templo, 
DEP, Peña Vallbona, New 
Look FC i Team.

Sílvia Alquézar | Redacció

El CB Montcada  vol tenir 
en un futur una estructura 
d’equips femenins similar 
a la que té en l’actualitat 
de conjunts masculins. El 
referent és l’únic bloc de 
noies que hi ha al club, el 
júnior, un conjunt format 
des de la base a la discipli-
na de l’entitat que ha anat 
pujant fi ns a l’actual cate-

goria. “És un grup molt 
cohesionat que està molt 
motivat”, ha destacat el 
gerent del CB Montcada, 
Marc Fabregat, qui ha in-
dicat que aquest equip és 
un exemple per a l’Escola.

Inici de la lliga. El júnior 
femení està constituït ma-
joritàriament per jugado-
res de Montcada. Aquesta 

temporada juga al Grup 
Segon del Campionat de 
Catalunya de nivell B. 
A la primera jornada, les 
noies de Fernando Aré-
valo van perdre a la pista 
del Torelló B per 66-42 
mentre que, a la setmana 
següent, el CB Montcada 
va superar el conjunt de 
la Garriga per un contun-
dent 28 a 46.

Sílvia Alquézar  | Redacció
L’equip cadet masculí de 
l’AE Elvira La Salle ha 
començat la lliga amb una 
derrota per només tres 
punts (58-61) a la pista 
de l’Òpalo de Cerdanyo-
la D. El matx, disputat el 
3 d’octubre, va ser força 
emocionant. El bloc està 
enquadrat al Grup Segon 
del Campionat de Cata-
lunya Prèvia nivell D. A 
la pròxima jornada, els 
montcadencs visitaran la 
pista de l’Asme.

Altres equips. En línies 
generals, els conjunts de 
l’Elvira-La Salle han tin-
gut un inici de competició 
bastant bo. Un dels més 
destacats és el sots-21 B, 
el  bloc que la temporada 
passada era el júnior mas-
culí, que ha obtingut dues 
victòries força còmodes. 
L’última va ser a casa con-

tra el Regina Carmelí per 
70-36. A la jornada ante-
rior, l’equip –que juga al 
Grup Quart del nivell B 
del Campionat de Cata-
lunya– va vèncer a la pista 
del Casino A per 31 a 50.   

L’equip cadet masculí 
comença amb derrota

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció

SA
NT

I R
OM

ER
O

Montcada Aqua amplia l’oferta 
d’activitats amb 20 sessions al dia
Una de les noves propostes que ha començat aquest mes d’octubre és el ‘training camp’

> El premini del CEB Can Sant Joan 
inicia la lliga perdent a casa
El conjunt premini del CEB Can Sant Joan ha iniciat la lliga amb 
una derrota contra el Sant Celoni per 34 a 50. Malgrat la diferència 
de punts, l’equip va oferir una bona imatge, tenint en compte que 
totes les noies excepte una tenen edat de preinfantil. La directiva 
ha decidit que tot el bloc, que juga amb el nom del CEIP El Viver, 
pugi a aquesta categoria “perquè va començar junt des que les 
jugadores eren petites i no volíem deixar cap nena sense equip”,
ha dit el coordinador del club, Jordi Bondia | SA
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El club té un total de 14 equips
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El femení vol ser un referent
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’Escola, amb una trentena d’infants, té com a referent el conjunt júnior femení

La competició comptarà amb un total d’11 equips

L’IME ofereix un curs 
de ball sense parella

ACTIVITATS ZONA CENTRE

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) 
ofereix la possibilitat 
d’apren dre a ballar sense 
parella. Les classes es fa-
ran a la Zona Esportiva 
Centre, situada al carrer 
Bonavista, els dijous de 
20 a 21.30h. El preu per 
trimestre és de 60 euros, 
tot i que el curs sencer 
–d’octubre a juny– pot 

sortir més econòmic si es 
paga en una sola vegada 
(138 euros). 
Les persones interessades 
es poden inscriure a les 
ofi cines de l’IME, situades 
al carrer Tarragona, 32, 
en horari de matí i tarda. 
Des de l’IME s’ha animat 
totes aquelles persones 
que els agrada ballar però 
mai han fet cap curset per 
manca de parella.

Sílvia Alquézar | Redacció

Les classes es faran al centre els dijous a la tarda
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’EF arrenca la temporada amb 70 
nous jugadors i novetats tècniques
Més de 70 nous jugadors i la 
incorporació d’un director 
tècnic per formar entrena-
dors i monitors són les prin-
cipals novetats de la cinque-
na temporada de l’Escola de 
Futbol (EF) Montcada, que 
ofi cialment va començar el 
12 d’octubre amb la presen-
tació de tots els conjunts de 
l’entitat. 
En un estadi de la Ferreria 
ple a vessar es va presen-
tar davant l’afi ció un total 
de 22 equips de futbol i de 
futbol sala, que sumen més 
de 350 jugadors i jugadores. 
“Comencem amb il·lusió, 
amb l’objectiu d’ampliar 
encara més la nostra gran 
família i intentar millo-

rar”, ha destacat el presi-
dent de l’EF, Manel Trias. 
Per aconseguir donar una 
empenta a la formació tècni-
ca dels jugadors, el club ha 
fi txat José Manuel Jurado, 
qui ha explicat que la seva 
intenció és “millorar la 
tècnica i fer un major se-
guiment de l’evolució dels 
infants i dels joves”.
Per la seva banda, el coor-
dinador de l’EF, Carles 
Depares, ha explicat que 
l’objectiu és mantenir les 
categories actuals: “Els 
equips cadet A i infantil 
A són molt forts i amb el 
cadet C hi ha opcions de 
pujar de categoria”. Depa-
res ha recordat que la fun-
ció fonamental de l’EF és 

“formar els infants i jo-
ves com a persones, una 
fi losofi a que mai deixem 
de banda”. La presentació 
de l’EF va comptar amb 
la presència de l’alcalde, 

César Arrizabalaga (PSC), 
el regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), i el president 
de la Federació Catalana 
de Futbol (FCF), entre 
d’altres autoritats.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Silvia Díaz | La Ferreria

El conjunt juvenil del CD 
Montcada ha començat 
la lliga al Grup 24 de Se-
gona Catalana amb una 
victòria al camp del Lliçà 
d’Avall per 0-2, amb gols 
d’Aitor i Kevin al primer 
temps. Malgrat el triomf, 
l’entrenador, Juan Meca, 
no s’ha mostrat satisfet del 
joc ofert pel seu equip. “Po-
díem haver guanyat per 
golejada, es van fallar 
moltes ocasions claríssi-
mes de gol, oportunitats 
sense porter”, ha manifes-
tat el tècnic, qui ha criticat 
la plantilla perquè va pro-
testar massa les decisions 
arbitrals. 

Primera expulsió. De fet, 
durant la segona part, els 
montcadencs van jugar 
amb un home menys per 
l’expulsió d’Aitor, que va 
veure dues targetes gro-

gues per parlar. Respecte al 
joc del bloc, Meca conside-
ra que s’han de polir alguns 
aspectes per aconseguir 
l’objectiu de l’ascens. “La 
plantilla té qualitat, però 
ha de  tenir més confi ança 
per pujar a Primera Divi-
sió”, opina el tècnic, en la 
seva primera temporada 
entrenant juvenils.

El juvenil debuta amb 
una victòria a Lliçà

FUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El juvenil suma dos triomfs 
en l’inici de la competició  

L’equip cadet de l’Associa-
ció Esportiva Can Cuiàs 
debutarà a la competició 
de lliga el pròxim 17 d’oc-
tubre a la pista del Maris-
tes Sants Les Corts. Els 
montcadencs han quedat 
enquadrats al Grup Pri-
mer de Segona Divisió de 
futbol sala. Quan l’equip 
jugui a casa, els partits tin-
dran a les pistes esportives 
del barri, els dissabtes a les 
10h. L’objectiu és que el 
cadet faci un bon paper i 
pugui formar jugadors que 
en un futur arribin a jugar 
a alguns dels dos equips 
sèniors del club | SA

El cadet 
jugarà amb 
el Maristes a 
domicili

AE CAN CUIÀS

L’equip vol pujar a Primera

SA
NT

I R
OM

ER
O

La directiva i les autoritats municipals durant la presentació de tots els equips
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L’equip juvenil del FS 
Mausa Montcada ha ini-
ciat la temporada amb 
bon peu, després d’haver 
aconseguit dues victòries a 
les dues primeres jornades. 
Al primer matx, els mont-
cadencs, que juguen a Na-
cional, es van imposar al 
Marfi l Santa Coloma per 
6-2. A la setmana següent, 
el conjunt local va vèncer 
amb autoritat per 1-7 a la 
pista de l’Hospitalet. 
La resta d’equips debu-
tarà a la lliga els dies 17 
i 18 d’octubre amb les 
esperances de mantenir 
el nivell. En el cas del 

cadet femení, l’objectiu 
per a aquest conjunt és 
intentar estar a dalt de la 

taula. Aquest equip ja està 
plenament consolidat en 
l’entructura de l’entitat.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El cadet femení del FS Mausa Montcada en un dels matxs de preparació

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Entra, clica, mira i guarda les fotos 
de tots els equips del Club Bàsquet 
Montcada i l’Escola de futbol a:

L’equip benjamí A de l’EF Montcada 

Els jugadors de l’Escola del CB Montcada

> El cadet, a Primera Catalana
L’equip cadet de La Salle, entrenat per Pablo Camarero, jugarà a 
Primera Catalana després d’haver quedat campió del seu grup 
en la fase classifi catòria. Els montcadencs van empatar a 28 gols 
contra el Sarrià de Ter a la primera jornada, mentre que al matx 
decisiu davant del Palautordera es van imposar per un clar 38-24. 
El tècnic s’ha mostrat content pel rendiment del conjunt i el passi 
a la Primera Catalana, “una categoria adient perquè els nois pro-
gressin”, ha dit Camarero, qui ha avançat que serà una lliga molt 
dura i complicada, tot i que confi a plenament en els seus jugadors 
per poder fer un bon paper  | SA
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L’entitat, que ha format 22 conjunts de futbol i futbol sala, va presentar tots els equips el 12 d’octubre


