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Un gol de cap a la sortida d’una 
falta a la primera part i un altre 
de llençament directe a la segona 
van apagar les il·lusions del CD 
Montcada en la darrera visita al 
camp de la Montañesa. El joc 
dels homes que ara entrena Jau-
me Creixell millora partit a par-
tit. Hi ha entrega al camp però 
encara li costa defi nir en els úl-
tims metres. La Montañesa, per 
contra, va ser letal.
Quinze dies abans, el Montcada 
va resoldre amb fermesa el duel 
contra el Marianao a casa, on es 
va imposar per tres gols a 1, en 
el partit que signifi cava el debut 
a la banqueta de Creixell. 

Fora del descens directe. El tèc-
nic opina que s’està fent un 
gran treball. “Que ningú no 
es pensi que aconseguirem la 
permanència en un mes, però 
tenim temps sufi cient com per 
salvar la categoria”, ha afi rmat 
Creixell. El vicepresident de 
l’entitat, Fernando Mateo, està 
convençut que la dinàmica can-
viarà: “Hi tenim total confi ança, 
ha millorat el joc i els xavals es 
buiden a cada partit”.
De moment, l’equip ha sortit 
de les places de descens direc-
te, i amb vuit punts s’ha situat 
quart per la cua, amb dos punts 
d’avantatge sobre els tres equips 
que tanquen la classifi cació.

Lluís Maldonado | Redacció
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EL LEE YOUNG, ALS PODIS
Els taekwondistes guanyen 
tres medalles a l’europeu
i esperen resultats al mundial

LA SALLE GUANYA A CASA
El sènior masculí supera La Roca i 
suma la primera victòria al pavelló 
Miquel Poblet aquesta temporada

PÀG. 28 PÀG. 28

Dos gols a pilota aturada 
sentencien el Montcada 
El nou tècnic debuta guanyant el Marianao (3-1) i perdent contra la Montañesa (2-0)

Jaume Creixell i el capità Paco Tamudo conversen abans de sortir al camp contra el Marianao
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Un gol d’Abdul dóna tres punts 
vitals a La Unió contra el Molletense 

Un gol d’Abdul contra el Mo-
lletense va servir per trencar 
la ratxa negativa de resultats 
de La Unió, que portava qua-
tre jornades sense conèixer la 
victòria. “No hi havia marge 
d’error, necessitàvem els tres 
punts per respirar i sortir de 
la zona delicada de la clas-
sifi cació”, va afi rmar el tècnic 
Quique Berlinghieri. I és que la 

victòria, a més d’apropar els de 
Can Sant Joan a la zona mitja 
alta, aporta tranquil·litat i mo-
tivació: “L’equip no només 
creu en ell com fi ns ara, sinó 
que demostra que quan som 
capaços de mantenir la con-
centració defensiva, anem a 
més”, va subratllar el tècnic. 
Els tres punts vitals contra el 
Molletense carreguen de mo-
ral la plantilla per plantar-se la 

propera setmana al camp del 
Júpiter, i ser capaços d’enfi lar el 
camí cap a la part alta del grup. 

Ensopegada a Llefi à. En l’an-
terior jornada, el Llefi à va re-
muntar el Sant Joan al segon 
temps (3-1). Abdul va avançar 
La Unió, però els badalonins 
van capgirar el marcador amb 
un gol fantasma, un a la contra 
i una falta directa.

Lluís Maldonado | Redacció

Els de Can Sant Joan tornen a guanyar després de quatre jornades sense fer-ho

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL
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Sergio Hermoso condueix el joc d’atac en un contracop del partit contra el Montmeló

noves incorporacions
El CD Montcada ha incorporat 
a la plantilla dos nous jugadors 
per reforçar l’equip. Es trac-
ta dels davanters Ivan Peral-
ta, de 19 anys i procedent de 
l’Hospitalet, i de Carlos Esquivel 
‘Charly’, de 32 anys que jugava 
a la UE Sants i que també ha mi-
litat en clubs com el Badalona, 
el Samboià, el Mataró i el Cor-
nellà. “El primer és jove i molt 
ràpid, mentre que el segon pot 
aportar experiència”, ha dit 
Jaume Creixell. La directiva ha 
donat la baixa a David Martínez i 
José Andreo | SA
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Ni les baixes de Mario i Jona-
than, lesionats, van frenar el 
Mausa, que va tornar a golejar 
a casa a la Unión amb un bany 
de gols (9-3). L’entrenador, 
Juan Antonio Jaro, té clar que 
al Miquel Poblet l’equip no 
podia cedir més punts, “S’està 
treballant molt bé i hem de 
convertir la nostra pista en 
un fortí”, va explicar. “Les da-
rreres victòries a casa donen 

molta confi ança i sabíem que 
els resultats, tard o d’hora, 
havien d’arribar”, conclou. 
En l’anterior jornada, el Mausa 
va dominar a la pista del Bosco 
Rocaforta, però el partit va aca-
bar amb empat a 2. La plantilla 
només pensa ara en el dífi cil 
desplaçament la propera jorna-
da a la pista del líder, el Lliçà, 
on els montcadencs intentaran 
seguir amb la dinàmica positi-
va i poder donar la sorpresa. 

L’Escola suma la primera 
victòria de la temporada
Les de Gerard Taulé han aconseguit un triomf i un empat en els dos darrers xocs

El femení de l’Escola va deixar 
escapar dos punts al darrer par-
tit en el temps afegit contra el 
Vic (2-2), que el podien haver 
situat per primer cop a la lliga 
fora de les posicions del descens. 
I és que fa quinze dies, l’equip 
va sumar la primera victòria a 
la lliga contra el Blanes (3-0).
“L’empat no és un mal resul-
tat, seguim sumant punts i la 
línia és ascendent”, va afi rmar 
el tècnic, Gerard Taulé, qui 
espera donar la sorpresa en la 
visita al camp del Sant Andreu, 
un dels favorits de la categoria: 
“Ja hem demostrat que no 
som el pitjor equip i que po-
dem salvar la situació amb 
confi ança i esforç”, ha advertit 
l’entrenador local. 

Lluís Maldonado  | Redacció
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Ana Escudero intenta contrar una pilota a la banda en presència del tècnic, Gerard Taulé 

FUTBOL FEMENÍ

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

Un Valentine hipermotivat guanya 
a la pista del líder, el Palamós

El que semblava impossible fi ns 
aquesta jornada ja no ho és. El 
Valentine ha sumat la primera 
victòria fora de casa, i ho ha fet 
imposant-se per la mínima a la 
pista del líder, el Palamós, per 81 
a 82, en un fi nal de partit ajustat. 
Els montcadencs han guanyat el 
primer matx a domicili coinci-
dint amb el debut de Joan Cor-
tés a la banqueta, en substitució 
de Miguel Ángel Cortón, qui va 
ser destituït el 19 de novembre
Al fi nal del matx, el tècnic es 

mostrava satisfet per l’actitud 
de tota la plantilla: “La clau ha 
estat l’actitud, el ritme ha estat 
competitiu i la defensa indivi-
dual”, va explicar Cortés. El 
capità de l’equip, Raúl Ortega, 
va afegir la seva visió particular: 
“El canvi ha estat d’actitud, 
érem 5 jugadors motivats en 
pista, i 6 encara molt més, a la 
banqueta”.

Miguel Ángel Cortón, destituït. La 
directiva del CB Montcada va 
decidir destituir Cortón perquè 

“els resultats estaven per sota 
de les expectatives i les possi-
bilitats del bloc”, va indicar la 
presidenta, Rosa Olivares, qui 
–a banda d’agrair la feina feta 
per Cortón– va explicar que 
s’havia de prendre una decisió 
perquè l’objectiu inicial de la 
temporada era estar entre els 
primers i optar a l’ascens de ca-
tegoria. 
Joan Cortés confi a estar en la 
part alta introduint alguns can-
vis en la dinàmica d’un equip 
jove i amb ganes.

Lluís Maldonado  | Redacció

Joan Cortés debuta a la banqueta amb la primera victòria fora de casa per 81 a 82

Ivan Costa imposa la seva superiotat sota l’anella i encistella sota la pressió rival

SA
NT

I R
OM

ER
O

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

La plantilla només pensa ara en el proper desplaçament a la pista del líder, el Lliçà
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> El Santa Maria frena en sec els bons resultats
L’equip de Terra Nostra ha perdut els dos darrers partits que ha 
disputat. En l’últim enfrontament va caure a casa contra el Saba-
dell Nord per 0 a 3. Un penal fallat per Fran i la seva posterior ex-
pulsió al minut 35 de la primera part van condicionar, i molt, el joc 
del Santa Maria. “Una derrota és sempre amarga, però estic en 
part satisfet perquè s’ha lluitat en tot moment”, va dir l’entrena-
dor local, Miguel Argüelles.  En la jornada anterior, l’equip va sortir 
golejat per  5 a 1 del camp del Can Déu i on el tècnic va acabar 
molest pel baix rendiment de la plantilla a la segona part | LM

Els homes de Jaro s’imposen 9 a 3 a la Unión de Santa Coloma

El Mausa culmina un altre 
gran partit amb golejada 

El secretari tècnic del FC Barce-
lona de bàsquet, Joan “Chichi” 
Creus, va oferir el dia 23 una 
xerrada a la sala d’actes del col-
legi La Salle en el marc del cen-
tenari del centre educatiu. Amb 
una dilatada trajectòria, Creus és 
una de les fi gures més destacades 
del bàsquet català | SA

Xerrada de 
‘Chichi’ Creus 
a La Salle

‘Chichi’ Creus durant la seva intervenció
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El Club Lee Young guanya una plata i dos 
bronzes al Campionat d’Europa de pumse

TAEKWONDO

Amb bon joc, tranquil·litat i 
efectivitat de cara a porteria. 
Així va sumar La Salle la pri-
mera victòria aquesta tempora-
da a casa contra La Roca per 
35 a 30. I això que el partit no 
va començar amb bons presa-
gis. Dídac de la Torre només 
va poder comptar amb una 
plantilla justa d’11 jugadors. 
A la segona meitat, La Sa-
lle va tenir més efectivitat de 
cara a porteria, va intensifi car 
la defensa i, en atacs ràpids i 
fàcils, va poder anar sumant 
gols. Pau Maresma va lide-
rar l’extraordinari bon joc i 
l’efectivitat en atac. 

Bon joc sense recompensa. Les
expulsions no van castigar 
l’equip com va passar una se-
tmana abans amb la derrota al 
Miquel Poblet contra el Grano-
llers (23-26) i en què La Salle 
va deixar escapar la victòria  al 
segon temps. El rival va apro-
fi tar el desgast físic i la falta 
d’encert per remuntar en els 
últims cinc minuts i endur-se la 
victòria.
El tècnic, Dídac de la Torre, re-
coneix la importància de la pri-
mera victòria a casa: “L’equip 
estava treballant bé, però la 
feblesa als darrers instants de 
joc i les expulsions ens han 
perjudicat”. 

Els taekwondistes participen fi ns al 4 de desembre al Mundial

Una gran segona part 
permet el primer triomf 
a casa contra la Roca 

Els taekwondistes del Club Lee 
Young Montcada han guanyat tres 
medalles al Campionat d’Europa 
de pumse, disputat de l’11 al 16 
de novembre a Portimao (Portu-
gal). El júnior masculí Alberto Jo 
Lee va acabar en tercera posició 
després de lluitar pel guardó d’or 
fi ns a l’últim moment amb els 
competidors d’Alemanya, França 
i Turquia. D’altra banda, la júnior 
femení Jennifer Álvarez va fi nalit-
zar en cinquè lloc.
Pel que fa als trios masculins, el 
conjunt de 14 a 35 anys format 
per Alberto Jo Lee, José Manuel 
Ramon i José Luis Astudillo van 
obtenir la medalla de bronze, 

mentre que l’equip de més de 36 
anys composat per José Antonio 
Santiago, Bernardo Hidalgo i 
Diego Carrillo van aconseguir 
el guardó de plata a tan sols una 
dècima del primer classifi cat, que 
va ser el bloc turc. L’entrenador 
de la selecció espanyola de pum-
se de taekwondo és el montca-
denc José Santiago, el director 
del Lee Young Montcada, qui 
s’ha mostrat molt content amb 
els resultats obtinguts. Per selec-
cions, Espanya va ser la primera 
del rànquing.
El conjunt estatal participa en el 
moment de tancar aquesta edició 
en el Mundial, que es fa fi ns al 4 
de desembre a El Caire (Egipte).

Lluís Maldonado | Redacció

L’equip de Dídac de la Torre va guanyar per 35 a 30

HANDBOL. LLIGA CATALANA

Sílvia Alquézar | Redacció

Els representants del club després del campionat
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La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) ha aconseguit bons re-
sultats al cros de Santa Coloma 
de Farners, disputat el 15 de 
novembre, amb dues medallas 
d’or i dues de plata. Els dos at-
letes que van pujar al més alt de 
pòdium van ser el juvenil Aitor 
Martín i l’infantil Yeli Sagna. En 
segon lloc van acabar el sènior 
Carles Cera i el júnior Oualid 
Nassiri. 

Altres curses. La JAM també va 
participar el dia 14 a les Cinc 
Milles Nocturnes de Cerda-
nyola, on el club montcadenc 
va acabar en tretzena posició. 
A nivell individual, l’atleta més 
destacat va ser Carlos Carrillo, 
que va arribar en la posició 99 
amb un temps de 34 minuts i 31 
segons | SA

Bons resultats 
de la JAM al cros 
de Santa Coloma
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> El femení certifi ca la quarta victòria en 5 partits
La Salle va sumar una nova victòria en el seu desplaçament a Sant 
Esteve de Palautordera (13-18) en un duel amb dues parts ben 
diferenciades: una primera on es van imposar les defenses, i una 
segona on La Salle va intensifi car l’atac i va imposar la seva supe-
rioritat.  L’equip confi rma que està trobant la seva línia de joc, amb 
quatre victòries en cinc partits. En el xoc previ, les montcadenques 
van superar a casa el Sant Pedor (22-13) amb autoritat defensiva. 
Tot i que l’equip acumula força baixes, el cos tècnic es mostra molt 
satisfet amb el rendiment de les jugadores que estan assumint la 
responsabilitat del joc | LM

El pavelló Miquel Poblet acolli-
rà el 29 de novembre la prime-
ra edició del Trofeu de Balls de 
Saló Vila de Montcada, orga-
nitzat per l’Ajuntament i el club 
Endansa. Hi competiran unes 
300 parelles en les modalitats de 
llatins –samba, txa-txa-txa, rum-
ba, fi ve i pas doble– i estàndards 
–vals anglès i vienès, quick step, 
tango i slow fox. La competició, 
que es desenvoluparà al llarg de 
tot el dia, comptarà amb la parti-
cipació d’una desena de parelles 
locals, entre les quals destaca 
la formada per Neus Mestres i 
Itxasai Mediavilla, que recent-
ment van acabar a la vuitena 
posició al Campionat del Món, 
disputat a la Xina, i tercers al 
Campionat de Viena | SA

El pavelló acull 
un trofeu de 
balls de saló
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Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET

HANDBOL. CH La Salle

El sènior B de La Salle no 
ha començat fi  la tempora-
da, ja que es troba a la pe-
núltima posició del Grup 
Sisè de Tercera Catalana 
amb només 2 punts des-
prés d’haver-se disputat sis 
jornades. Als dos darrers 
partits, els montcadencs 
van perdre a la pista de 
La Salle Bonanova, els pri-

mers classifi cats, per 20 a 
35. Una setmana més tard, 
els homes que entrena Juan 
Manuel Fernández van 
caure derrotats a la pista 
del Rubí per 33 a 28. En 
el proper enfrontament, la 
Salle rebrà la visita al pave-
lló Miquel Poblet del Sant 
Andreu de la Barca, el se-
gon classifi cat empatat a 8 
punts amb el líder.

Sílvia Alquézar | Redacció

> El Mausa manté el lideratge
El FS Mausa B –a la foto– es manté primer del Grup Sisè 
de Tercera Divisió amb 15 punts, després d’haver su-
mat dues noves victòries contra el DAE per 3-7 i davant 
del Castellterçol per 13-1. D’altra banda, l’EF Montcada 
es troba al novè lloc del Grup Segon de Segona amb 6 
punts. Els montcadencs van perdre contra l’Aiguafreda 
per 3-4 i amb el Quatre Camins per 10-6 | SA

L’equip sènior A de l’Elvira-
La Salle va guanyar el B. 
Montseny-CEB Can Sant 
Joan per 49 a 61 en el derbi 
montcadenc corresponent 
al Grup Cinquè del Cam-
pionat de Catalunya Ter-
ritorial, que es va disputar 
al pavelló Miquel Poblet el 
22 de novembre. El conjunt 
de Mas Rampinyo va ser el 
clar dominador de l’enfron-
tament, i va anar sempre per 
davant en el marcador amb 
diferències inicials ja superi-
ors als 10 punts. El fet que 
va decantar la balança cap a 
l’Elvira va ser el seu millor 

percentatge ofensiu, ja que 
els homes de Can Sant Joan 
van cometre més errades 
des dels llançaments exteri-
ors. A l’últim quart, l’equip 
visitant va poder maquillar 
el resultat gràcies a una 
millora en atac deixant 
l’electrònic en el defi nitiu 
49 a 61. L’Elvira és cinquè 
amb 6 victòries i 2 derrotes, 
mentre que el Montseny-
Can Sant Joan és al vuitè 
lloc amb 4 ensopegades i 4 
triomfs. A la pròxima jorna-
da, l’Elvira jugarà contra el 
Badalona C a casa i el Can 
Sant Joan amb el Montmeló 
a domicili.Una jugada del derbi montcadenc entre l’Elvira i el Can Sant Joan 

A l’últim matx, els locals van perdre a Rubí per 33-28

El resultat fi nal del partit va ser de 49 a 61

El sènior B és penúltim 
amb només 2 punts 

L’Elvira guanya el derbi 
amb el Can Sant Joan 

> Primera victòria del Can Cuiàs A
El sènior A del Can Cuiàs ha aconseguit la primera victòria 
a la lliga després de superar el Cerdanyola –un dels equips 
forts del grup– per 8-6 en un matx vibrant que va atreure 
força públic. Els locals van reaccionar a un gol matiner del 
rival per arribar a un parcial de 4-1 que els cerdanyolencs 
van retallar fi ns al 4-3 abans del descans. A la represa, el Can 
Cuiàs A va posar en l’electrònic un 7-4, amb la posterior reac-
ció visitant fi ns al 7-6. El conjunt dirigit per Matías Ruiz no es 
va posar nerviós i va aconseguir el defi nitiu 8-6. Van marcar 
Ivan (4), Eric (2), Rafa i José Mari. “Necessitàvem el triomf. 
Ha estat un partit molt complert en defensa i en atac”, ha 
dit l’entrenador. El Can Cuiàs A és desè del Grup Quart de Pri-
mera Divisió amb 5 punts. D’altra banda, el sènior B del Can 
Cuiàs que va empatar a sis gols a la pista del Nova del Boet i 
va perdre per 3-0 a Premià, és penúltim amb 4 punts | SA

La Salle B només ha sumat 2 punts
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Amb menys propostes lú-
diques a causa de la con-
juntura econòmica però 
amb la mateixa il·lusió de 
tots els anys es van presen-
tar el 21 de novembre els 
Jocs Escolars 2009-2010, 
amb una festa al pavelló 
Miquel Poblet organitza-
da per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) i 
el Consell de l’Esport Es-
colar de Montcada i Rei-
xac (CDEM), amb la col-
laboració de les AMPA i 
les entitats esportives. 
Més de 700 infants i joves 
participaran aquesta tem-
porada a les diverses com-
peticions locals i comar-
cals, en les disciplines de 
bàsquet, futbol sala, hand-
bol, gimnàstica rítmica i 
atletisme. “Sense la tasca 
dels monitors i sense el 
suport de les famílies no 
seria possible continuar 
endavant”, va subratllar 

el president del CDEM, 
Agustín Fuertes, en el torn 
de parlaments. 
La desfi lada de tots els 
equips d’escoles i clubs va 
donar el tret de sortida a la 
celebració. Durant el recor-
regut, els participants van 
saludar els seus familiars 
i amics, que van omplir la 
graderia del pavelló de gom 
a gom per veure la posada 
de llarg dels Jocs Escolars. 
“Esperem que aquest any 
sigui igual de bo o millor 
que els anteriors”, va des-
tacar el president de l’IME 
i regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), qui també va 
agrair la tasca del CDEM. 
Tots els equips participants 
van rebre, de part de les au-
toritats, un lot de material 
esportiu per part de l’orga-
nització. La festa va cloure 
amb una exhibició de les 
activitats esportives que es 
practicaran al llarg de la 
temporada.

NOVA TEMPORADA 

Alumnes del CEIP El Turó durant la desfi lada al pavelló Miquel Poblet

Silvia Díaz  | Pla d’en Coll

El cadet masculí A planta 
cara als dos primers del grup

L’equip cadet masculí A 
del CB Montcada va plan-
tar cara als dos líders del 
Grup Tercer de Nivell 
A, tot i que no va poder 
endur-se un resultat posi-
tiu malgrat haver millo-
rat el seu joc respecte les 
primeres jornades en què 
perdia per derrotes àm-
plies. Els montcadencs, 

entrenats per Beni López 
–que compagina el càrrec 
amb el de segon entrena-
dor del primer equip del 
Valentine– van perdre 
contra el Granollers per 
54-41 i davant del Círcol 
Catòlic de Badalona per 
60-65. “Estic molt content 
amb la seva evolució”, ha 
manifestat el tècnic, qui 
espera poder mantenir 

amb tranquil·litat la cate-
goria. La plantilla està for-
mada per jugadors de 15 
anys “que encara s’han 
d’acabar d’acoplar al 
meu sistema i la meva 
disciplina”, ha dit López. 
A les darreres setma-
nes, les lesions i la grip 
han provocat nombroses 
baixes als entrenaments i 
als partits. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip benjamí de 
l’Elvira-La Salle de la sec-
ció de futbol sala –creada 
aquesta temporada– es tro-
ba en la fase d’acoplament. 
El conjunt local no estan 
aconseguint bons resultats, 
tot i que els jugadors han 
millorat respecte l’inici de 
la competició. Els montca-
dencs juguen al Grup Pri-
mer de Primera Divisió, 
on es troben a la penúltima 
posició amb 3 punts. A les 

darreres jornades, l’equip 
va perdre a la pista del Gar-
cía FS B per 5-0 i davant 
del Montmeló per 1-6.

Baixa. L’Elvira ha retirat 
de la competició l’equip 
sots-21 A masculí de bàs-
quet “per motius disci-
plinaris i de caràcter in-
tern”, segons el club, que 
també ha dit que no farà 
cap comentari respecte a la 
decisió de desfer el conjunt 
que jugava al nivell A2.

El benjamí de futbol 
sala, en rodatge

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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La festa dels Jocs Escolars es viu 
amb la mateixa il·lusió, tot i la crisi
La presentació, amb menys propostes lúdiques per la conjuntura econòmica, es va fer el dia 21

> El partit del preinfantil s’ajorna 
per les nombroses baixes per grip
La grip ha fet acte de presència en l’equip preinfantil femení del 
Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan, que va haver d’ajornar 
el seu últim partit de lliga perquè hi havia moltes jugadores 
afectades. A la jornada anterior, el conjunt femení va perdre a 
la pista del Sant Celoni per 62 a 31. Pel que fa al bloc cadet –a 
la foto, el CEB Can Sant Joan va caure derrotat a casa contra el 
Canovelles per 60-90 i a la pista del Centelles per un resultat 
ajustat (59-57) | SA
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L’Elvira-La Salle ha creat aquesta temporada un benjamí de futbol sala
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El cadet A  ha millorat el joc
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip de Beni López va perdre de pocs punts amb el Granollers i el Badalona

> Homenatge a Susanna Moreno
Un dels moments més emotiu de la festa va ser l’homenatge 
que l’IME i el CDEM van fer a Susanna Moreno –al centre de 
la imatge– qui des del 2003 i fi ns la temporada passada va 
ser la coordinadora de l’esport escolar al municipi. Moreno 
va encapçalar un replantejament global de l’activitat per tal 
d’impulsar-la i implicar-hi més infants, escoles i clubs: “Em 
va fer molta il·lusió que em cridessin per dinamitzar una 
activitat a la que sempre he estat vinculada” | SD

> Èxit local al torneig català de karate
El Shi-Kan Montcada ha guan-
yat cinc medalles al Campio-
nat de Catalunya de karate 
de kyus en la modalitat de 
combat, celebrat a Vilanova i 
la Geltrú el 21 de novembre. 
Cristina Sánchez i Judith Cal-
zado van obtenir la plata, men-
tre que Jordi Acedo, Jaber El 
Marzouki i Cristian Vázquez 
–a la foto– van aconseguir el 
bronze. D’altra banda, el mateix dia i al mateix pavelló es va 
disputar el Campionat de Catalunya cadet-júnior i sot-21 de 
combat amb un guardó d’or per a Adil Khella, una plata per a 
Rubén Serrano i un bronze per a Joan Muñoz | SA
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>  Campiones de Catalunya de petanca
La tripleta formada per Evelyn, 
Socorro i Paqui del Club Pe-
tanca Montcada es va procla-
mar campiona de Catalunya 
per equips el 21 de novembre 
a Tarragona. Les tres jugado-
res formen part de l’equip que 
juga al grup Sisè de la Quarta Divisió femenina. D’altra banda, 
el primer equip femení del club que milita a la Primera Divisió 
és segon a la lliga regular | LM
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’aleví A es col·loca tercer amb 
el triomf contra el Mollet per 1-0
L’equip aleví A de l’EF 
Montcada s’ha col·locat a 
la tercera posició del Grup 
Desè de Primera Divisió 
després de guanyar el Mo-
llet –un rival que també 
lluita per les primeres posi-
cions– per 1-0. El conjunt 
montcadenc va fer un bon 
partit i va disposar de di-
verses ocasions clares de 
gol. “El resultat podria 
haver estat més ampli”,
opina l’entrenador, Javier 
Salas, qui ha lloat el bloc 
perquè “juga al futbol bé 
i amb criteri”. L’aleví A 
està format per jugadors 
de segon any en la seva 
majoria que ja fa algunes 
temporades que juguen 

junts. El principal objectiu 
de l’equip és mantenir la 
categoria sense problemes. 
“Molt malament ens han 
d’anar els resultats a 
partir d’ara per baixar”,
considera Salas, qui aspira 
arribar al màxim. 

Més resultats. El bloc ale-
ví A de l’EF Montcada 
va perdre a la jornada an-
terior al camp de l’Atlètic 
Vallès, el líder, per 1-2, en 
un partit força igualat que 
podria haver guanyat qual-
sevol dels dos conjunts. Al 
pròxim matx, el conjunt 
de Salas es desplaçarà al 
camp del Cardedeu situat 
a la zona mitja baixa de la 
classifi cació.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’aleví A perd amb el Barça 
però dóna una bona imatge 

L’equip cadet de l’Associ-
ació Esportiva Can Cuiàs 
va perdre contra el Ràpid 
Santa Coloma per 4-6 en 
un partit dels que fan afi -
ció. Segons el cos tècnic, 
l’equip va millorant, tot 
i que encara es nota que 
és el primer any que es-
tan federats. A la jornada 
anterior, el conjunt cadet 
va ensopegar a la pista de 
l’Iris Sol Casagemas per 
5-3. El Can Cuiàs es troba 
a l’última posició amb cap 
punt en sis jornades | SA

El cadet del 
Can Cuiàs 
millora el 
seu joc 

FUTBOL SALA

L’aleví A és un equip amb projecció que pot acabar a dalt de la classifi cació
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L’equip aleví A del FS 
Mausa Montcada va per-
dre a la pista del Barça per 
2-0. Tot i la derrota, els 
montcadencs van deixar 
una bona imatge contra 
els blaugrana perquè “els 
jugadors van treballar 
molt bé però els va faltar 
sort de cara a porteria”,
ha explicat un dels entre-
nadors, Francisco Salazar, 
qui juntament amb Jon 
Serrano dirigeixen un 
grup de nens “que en-
cara està en el procés 
d’acoplament perquè 
hi ha moltes cares no-
ves”, ha afegit Salazar. 
L’objectiu d’aquesta tem-
porada és mantenir la ca-

tegoria de Divisió d’Honor 
sense problemes. L’aleví 
es troba a l’onzena posició 
de la classifi cació amb 6 

punts. A l’última jorna-
da disputada a casa, els 
montcadencs van perdre 
contra el Premià per 2-5.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Una jugada del partit entre l’aleví A i el Premià
L’equip infantil de La Salle 
s’ha situat líder en solitari 
després d’haver superat 
per 17 a 21 el Cerdanyola, 
amb el que compartia la 
primera posició del Grup 
Quart de Primera Cata-
lana. Aquesta és la sisena 
victòria consecutiva d’un 
conjunt que es troba invic-
te al capdavant de la clas-
sifi cació. El derbi vallesà 
no va ser un matx gaire 
vistòs, perquè l’important 
era aconseguir la victòria. 
La primera part va acabar 
amb el resultat de 6-8 en 
un partit on va predominar 
sobretot l’aspecte defensiu. 
El segon període va conti-

nuar la mateixa dinàmica 
amb marcadors igualats 
i no va ser fi ns als últims 
minuts quan La Salle va 
sentenciar el partit.

Altres resultats. El con-
junt juvenil va empatar a 
29 gols a la pista del Sant 
Joan Despí i es troba a 
la cinquena posició amb 
5 punts. D’altra banda, 
l’equip cadet va vèncer el 
Sant Quirze per 28 a 23 i 
ocupa l’antepenúltim lloc 
amb 3 punts. En femení, 
les noies de l’equip infantil 
–que encara no ha sumat 
cap punt– van perdre de 
forma contundent contra 
l’OAR Gràcia per 11-35. 

L’infantil es col·loca  
primer en solitari 

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil ha encetat la temporada amb una trajectòria espectacular
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> El juvenil de l’EF pateix en defensa
“Ens fan els gols molt fàcilment”, reconeix l’entrenador 
del juvenil de l’EF Montcada, Alejandro Salas, després 
de les últimes dues derrotes al Grup 25 de Segona Di-
visió. L’equip va perdre al camp del Vilamajor per 2-1 i 
davant del Canovelles per 1-3. Segons el tècnic, “de joc 
estem bé, però hem de millorar en defensa perquè ens 
marquen ràpid i després hem d’anar a remolc”. Per la 
seva banda, el juvenil del CD Montcada es manté invic-
te al Grup 24 de Segona Divisió després d’haver sumat 
una nova victòria davant el Santa Perpètua B per 5-2. Els 
montcadencs, entrenats per Juan Meca, ocupen la sego-
na posició amb un partit menys que el Cerdanyola | SA
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El cadet no ha guanyat cap matx
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> Dos triomfs del Multiòpticas Isis
El Multiòpticas Isis A –a la foto– ha aconseguit sumar les dues 
primeres victòries a la lliga de Primera Divisió de korfbal. El 
conjunt local va guanyar el dia 15 el Sant Cugat per 9-11 i, una 
setmana més tard, es va imposar al CK Castellbisbal per 8-12. 
Aquests triomfs són una pilota d’oxígen per al bloc montca-
denc, que s’ha situat a la quarta posició. D’altra banda, el Mul-
tiòpticas Isis B va vèncer el Castellbisbal B per 9-13. Pel que 
fa a l’equip júnior, l’equip dirigit per Lídia Fos va treure un punt 
important en empatar a 11 a la pista de l’UKSA  | SA
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Els montcadencs, dirigits per Javier Salas, esperen no tenir problemes per mantenir-se a Primera Divisió


