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Amb el darrer punt aconseguit 
a casa contra el CN Sabadell 
(2-2), els montcadencs s’han 
col·locat sisens al grup de la Pri-
mera Nacional B, amb 19 punts. 
El Mausa no perd un partit des 
de la novena jornada de lliga, el 
29 de novembre contra el Lliçà. 
Des d’aleshores, ha encadenat 
quatre victòries consecutives i 
l’empat contra el CN Sabadell. 
El president de l’FS Montcada, 
Pedro Litrán, ha elogiat el treball 
que estant fent els homes que en-
trena Juan Antonio Jaro. “Som 
un equip jove que està aga-
fant el ritme a la competició i 
que, amb els últims resultats, 
ens hem col·locat a 5 punts de 
l’ascens”, apunta el president. 

Solidesa del bloc. I és que l’equip 
està oferint un gran rendiment. 
“Sabíem que calia fer un gran 
treball des de l’inici de tem-
porada, però també estàvem 
convençuts que recolliríem els 
fruits”, reconeix  Jaro. 
El bloc ha corregit els errors ini-
cials que cometia en defensa, ha 
guanyat solidesa i experiència 
en el control del mig camp i, a 
més a més, ha sumat l’olfacte de 
gol de cara a porteria que tam-
bé havia fallat al principi de la 
competició. 

D’altra banda, la Federació ha 
donat al Mausa els tres punts 
per la incompareixença de 

l’Empuriabrava en el partit ajor-
nat que s’havia de jugar el 18 de 
gener passat al Miquel Poblet. 

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B
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LA SALLE ISTE, TERCER
L’equip femení d’handbol 
baixa un lloc a la taula 
després de perdre dos partits

DERROTA EN ESCACS
L’equip de Divisió d’Honor de la 
UE Montcada ha perdut la primera 
ronda del Campionat de Catalunya

PÀG. 28 PÀG. 28

Un Mausa invicte des del 
novembre ja és a només 
quatre punts de l’ascens
El president elogia el treball de la plantilla que entrena Juan Antonio Jaro 
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El Valentine ha estrenat la 
segona volta de la lliga guan-
yant, però, patint, a la pista de 
l’Onyar, que l’han permès su-
mar ja la millor ratxa de resul-
tats de la temporada amb qua-
tre victòries consecutives.
“Hem de seguir millorant en 
defensa”, comenta Joan Cortés. 
Tot i així, el tècnic fa un balanç 
positiu de la primera volta: “No 
tinc cap retret, la plantilla té 
un compromís total,  però ha 
de tenir més ganes de millo-
rar”, puntualitza. Cortés evi-
ta parlar de la possibilitat de 
situar-se entre els primers del
grup: “Les aspiracions passen 
per entrenar cada dia millor 
que l’anterior; hem de treba-
llar i esperar on ens porten 
els resultats”, afi rma el tècnic, 
que insisteix que la plantilla és 
molt jove i la competició molt 
igualada “amb dinàmiques 
que et poden portar a guan-
yar i perdre partits” en un 
grup molt igualat. 

Errors de concepte. El capità, Raúl 
Ortega, comparteix, en part, la 
visió del míster: “L’actitud és 
bona, posem intensitat, però 
arrisquem massa, i no pun-
tegem bé els llençadors”, pun-
talitza el que denomina “errors 
de concepte”.
Ortega té clar que la mentali-
tat de l’equip ha millorat amb 

l’arribada de Cortés i creu que 
la clau de la difícil segona volta 
serà la fortalesa de l’equip dins i 
fora del Miquel Poblet. “A casa 
hem rendit, però no podem 
fallar a camp contrari com 
ho hem fet”, afegeix. “Tothom 
es juga  alguna cosa, i nosal-
tres hauríem d’estar a dalt de 
la taula”, conclou.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

Les dues darreres victòries s’han decidit en fi nals de partit ajustats

El Valentine arrenca la 
segona volta guanyant 
a la pista de l’Onyar

Xavi Carvajal culmina una accio individual

S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O

Mario Litrán, esquerra, s’està erigint com un dels home gol del Mausa en els darrers partits
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El Montcada encadena tres 
partits consecutius guanyant
Els verds volen afegir a la llista de victòries el proper i difícil matx contra el San Cristóbal

El CD Montcada ha arrencat la 
segona volta de la lliga amb les 
mateixes bones sensacions que 
al fi nal de la primera. En un 
altre partit per emmarcar, els 
verds es van imposar al camp 
del Peralada –el quart classifi -
cat– per 2 a 3 en un matx que 
van sentenciar al primer temps 
amb gols de Micky, Tamudo i 
Xavi García.
Els montcadencs han encaden-
cat, per primer cop aquesta 
temporada, tres victòries con-
secutives –Banyoles, Poble Sec i 
Peralada–,  que han permès es-
calar dos llocs més a taula pas-
sant de la 17a a la 15a posició.
La visita a un dels equips de 

la part alta enfundava respecte 
però, sobretot, podia fer més 
gran l’èpica dels homes de Jau-
me Creixell per donar un altre 
pas important cap a la salvació. 

Motivació total. El Montcada surt 
al terreny de joc hipermotivat i 
convençut de les seves armes. 
Administra el joc i les ocasions. 
En les darreres tres jornades ha 
marcat 11 gols, 3 a casa contra 
el Banyoles, 5 al camp del Poble 
Sec i els 3 de Perelada. 
L’extraordinari moment espor-
tiu permet mirar pel retrovisor 
la presumpta zona de perill, 
però Creixell avisa: “Res està 
decidit i, sobretot, hem de te-
nir present que no baixaran 

tres equips, sinó com a mínim 
ho faran sis”, a causa dels  des-
censos per compensació que es 
produiran en funció dels movi-
ments a Segona B i Tercera. 

Proper objectiu, el San Cristóbal.

Les primeres paraules del tècnic 
després dels partits sempre són 
per elogiar el treball de la plan-
tilla. Però després del Peralada, 
Creixell, a més, va enviar un 
missatge al soci: “Aquest bon 
moment ha d’animar l’afi ció 
a venir al camp i ser clau en 
el proper partit a casa con-
tra el segon classifi cat, el San 
Cristóbal de Terrassa”, dema-
na Creixell, perquè la graderia 
també sigui decisiva.

Lluís Maldonado  | Redacció
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El capità Tamudo va aconseguir marcar el segon gol en el gran triomf al camp del Perelada

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

La Unió suma a Poble Sec la 
primera victòria fora de casa 

La Unió ha hagut d’esperar fi ns 
a la 18a jornada de lliga per su-
mar la primera victòria fora de 
casa de la temporada. Els de 
Can Sant Joan van superar un 
rival directe, el Poble Sec, amb 
un gol al minut 81 d’Edgar que 
va desfer l’empat a dos (2-3). 
Tres punts més que injecten 
moral i situen l’equip amb 23 
punts, més a prop de la zona 
tranquil·la de la taula. 
“Ens queden 17 fi nals, i les 
fi nals no només es juguen 

sinó que s’han de guanyar 
per sumar els 30 punts que 
ens hem fi xat per a aquesta 
segona volta”, sentencia Marc 
‘Pitu’ Rodríguez, l’entrenador 
que juntament amb Marcos 
Hermoso s’han fet càrrec de 
l’equip al desembre després de 
la destitució de Quique Ber-
linghieri.  “Aquesta victòria és 
un cop d’efecte que ens obre 
la porta a una nova dinàmi-
ca que hem de seguir aprofi -
tant”, explica el tècnic. 
Ara el Sant Joan es col·loca amb 

23 punts més a prop de la zona 
tranquil·la, allunyant-se del Po-
ble Sec i el Sant Vicentí, amb 17 
punts, el Sant Celoni i el Pine-
da,  amb 16, i tancant la taula 
l’Arenys, amb 12, i l’Alzamora, 
amb només 7. 

Derrota a Sant Ignasi. En la jor-
nada anterior, un arbitratge 
rigurós va fer caure La Unió 
al camp del Sant Ignasi per 2 
a 1. Actitud i coratge sense re-
compensa va ser el resum del 
partit.

Lluís Maldonado  | Redacció

L’equip afronta els 17 partits que resten com a fi nals amb l’objectiu de sumar 30 punts més
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> El femení mereix més però continua sense sort
Partit obert, vibrant, amb intensitat i, sobretot, molt igualat on l’Es-

cola va merèixer molt més del que va acabar refl ectint la derrota 

per 3 a 4 contra el Bellavista Milán –a la foto. La capitana Georgina 

Vendrell i Roni van estavellar dues pilotes, una al travesser i l’altra 

al pal, que podien haver capgirat el resultat. “El més positiu és que 

l’equip està millorant l’actitud i el joc”, subratlla el tècnic, Gerard 

Taulé, qui té molt clar que el camp de Can Sant Joan ha de ser un 

fortí i intentar sumar el màxim de punts per sortir de la cua de la 

classifi cació i aspirar a la salvació. En la jornada anterior, les mont-

cadenques van caure també a casa contra la Roca (1-6) | LM

 
Partit de portes obertes, amb entrada gratuïta

El CD Montcada ha declarat el 

partit contra el San Cristóbal del 

30 de gener de portes obertes, és 

a dir, l’entrada serà gratuïta per a 

tothom. A petició del rival, el club 

verd ha canviat l’horari habitual de 

joc dels diumenges a les 12h per 

dissabte a les 18h a l’estadi. La 

directiva fa una crida a l’afi ció per-

què doni suport a la plantilla | LM

El Santa Maria 
segueix en una 
línia irregular

Un penal fallat i dues ocasions 
quan la pilota entrava a la xar-
xa, que el Parc va treure sota el 
pals, van impedir que el Santa 
Maria sumés tres punts im-
portantíssims a casa (2-1) en 
el primer partit de la segona 
volta, després de l’empat la jor-
nada anterior contra el Llano. 
“Tenim mil ocasions que no 
aprofi tem”, lamenta el presi-
dent, Francisco Romero, qui 
assumeix que la joventut de la 
plantilla i la descompensació 
en algunes posicions estan pas-
sant factura en el rendiment de 
l’equip. Els de Terra Nostra són 
onzens amb 21 punts.

FUTBOL. 2A TERRITORIAL

Lluís Maldonado  | Redacció

La plantilla celebra eufòrica un gol a casa

Els de Terra Nostra van empatar contra el Llano
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Els àrbitres van negar en el 
derbi contra la Bonanova una 
victòria que hauria arrodonit 
quatre partits sense perdre.
Una segona part irregular i la 
rigorositat arbitral van descen-
trar els montcadencs en el duel 
lassal·lià que va perdre en la 
darrera jornada al pavelló Mi-
quel Poblet per 24 a 27 i que 
va acabar amb l’expulsió de 
l’entrenador local. “Portàvem 

tres partits sense perdre i 
estàvem en una ratxa bona, 
però la Bonanova és sempre 
un rival que no se’ns dóna 
molt bé”, matisa el tècnic.

Un calendari clau. La victòria 
hauria suposat deixar la Bona-
nova a 3 punts de distància a la 
classifi cació. A més, es tractava 
del primer de 3 partits claus per 
injectar moral i fer un altre pas 
per aconseguir la salvació.

La Salle cau a casa en el 
derbi contra la Bonanova

Lluís Maldonado | Redacció

L’equip continua la lluita per assegurar-se la permanència

HANDBOL. LLIGA CATALANA

Les montcadenques van caure per la mínima amb el líder al pavelló Miquel Poblet
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El primer equip de la Unió Es-
cacs Montcada no ha començat 
amb bon peu el Campionat de 
Catalunya per conjunts. Els 
locals van caure derrotats a la 
primera ronda contra el Co-
lón Sabadell per 5’5 a 4’5, en 
un enfrontament força igualat 
davant un dels rivals que més 
s’han reforçat aquesta tempo-
rada. “Ja sabíem que seria di-
fícil perquè ells són dels més 
fort i nosaltres hem hagut de 
baixar el nivell per falta de 
pressupost”, ha dit el president, 
Jaume Izquierdo, qui ha recor-
dat que l’objectiu serà mante-
nir la categoria. D’altra banda, 

l’equip B de la UE Montcada 
–que està enquadrat al Grup 
Segon de Preferent– tampoc va 
començar bé el Campionat de 
Catalunya. Els montcadencs 
van perdre contra el Santcuga-
tenca per 3 a 7.

Pròxima jornada. Els partits de 
Divisió d’Honor d’aquesta 
campanya es juguen els dissab-
tes a la tarda per poder trans-
metre les partides en directe per 
Internet. El Montcada rebrà el 
dia 30 la visita del Foment a les 
16.30h al pavelló Miquel Po-
blet. El pròxim rival del Mont-
cada ha debutat amb un triomf 
sobre el Sitges per 6-4.

Sílvia Alquézar  | Redacció

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESCACS

L’equip local de Divisió d’Honor va caure per 5’5 a 4’5 

La UE Montcada perd la 
primera ronda a Sabadell

Dues derrotes releguen 
La Salle Iste al tercer lloc 

L’inici de la segona volta de la 
competició sembla que se li ha 
ennuegat al primer equip feme-
ní de La Salle. Les montcaden-
ques  no van poder doblegar el 
líder a casa, el Canovelles, i va 
acabar perdent per un ajustat 
18 a 19. Es tracta de la segona 
derrota consecutiva, després de 
l’ensopegada la jornada anterior 
a la pista del Banyoles (15-13)
que relega l’equip de la segona 

posició del grup, que ara ocupa 
el Banyoles. 
El bloc que entrena Esperanza 
Hoyos confi a poder recuperar 
el segon lloc que li permetria 
lluitar pel títol de campiones de 
Primera Catalana. “La planti-
lla està treballant bé i té mol-
tes ganes de millorar”, ha dit 
l’entrenadora, qui reconeix que 
el dia de Banyoles els àrbitres 
van ser molt casolans i contra el 
líder “vam fallar molt”.

Lluís Maldonado | Redacció

L’extrem dret Carlos López prepara un llençament en el partit contra La Salle Bonanova
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HANDBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Les montcadenques perden a Banyoles i a casa, amb el líder

El club de ball 
Endansa suma 
nous triomfs

El club de ball esportiu Endan-
sa segueix sumant èxits aquesta 
temporada. La parella formada 
per Eva Nieto i Carles Cirera 
ha quedat en primera posició a 
la categoria sènior I B nacional 
al Trofeu el Roure de Corbe-
ra de Llobregat i al V Trofeu 
la Garriga, disputats el 17 i el 
24 de gener respectivament. 
Altres components del club 
també van aconseguir resultats 
destacats. Neus Mestres i Itxa-
sai Mediavilla van ser tercers 
en categoria adult I A interna-
cional a Corbera i segons a la 
Garriga. 

Més resultats. En aquest últim 
torneig, també van participar 
les parelles formades per No-
elia Sanabria i Daniel García 
–tercers en adult I C nacional–, 
Sarabel Ruiz i Ricardo Núñez 
–segons en adult II C nacio-
nal– i Anna Martínez i Rubén 
Padial, que van fi nalitzar ter-
cers en adults I E nacional. El 
club Endansa participarà el 30 
de gener al trofeu de Sant Vi-
cenç dels Horts i el 28 de febrer 
viatjarà a Saragossa. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El primer equip de la UE Montcada durant l’enfrontament a les instal·lacions del Sabadell
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Venda o lloguer. Plaça de pàrquing al carrer Aragó 
de Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410. 
Tebeos antics. Còmics de superherois. Manga i 
àlbum de cromos particular. Tel. 630 930 616.
Es ven. Bicicleta d’adult en perfecte estat. Preu 60 
euros. Tel. 696 504 295.
Llogo. Plaça de pàrquing al carrer Estanislao Abadal 
de Mas Rampinyo. Tel. 685 484 812.
Venta o alquiler. Local comercial en Can Cuyàs de 

50m2 con suelo de parquet i puertas de aluminio. 
Precio de venta, 95.000 euros. Precio de alquiler, 
400 euros al mes. Tel. 657 268 023.
Grupo single Vallès Unidos. Todos los sábados 
organizamos cena y baile, a partir de 18 euros. 
¿Tienes entre 35 y 50 años? Únete a nosotros, 
puedes encontrar amistad y/o amor. Tel 627 598 
581 o 653 425 308 (Fermín).
Local per llogar. Carrer Elionor, 29, 65 m2. Preu 

300€/mes. Aigua i llum. Tel. 685 160561. 
Señora de 37 años. Residente en Montcada y con 
papeles en regla, busca trabajo de limpieza, plancha, 
cocina, etc. Experiencia. Elena, tel 648 948 443.
Por desalojo de local. Urge vender  mos trador, 
neveras, estanterías, máquina regis tradora, 
báscula. Oportunidad. 607 256 454.
En venda. Dos vestits de comunió de nen. Gairebé 
per estrenar. Tel. 935 750 043.
Alquilo local. De 85 m2 en Font Pudenda. Buen 
precio. 607 25 64 54. Mónica.

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts
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Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL. LA SALLE 

L’equip sènior B de La Sa-
lle no acaba de sortir de les 
últimes posicions del Grup 
Sisè de Tercera Catalana. 
Els montcadencs han aca-
bat la primera volta de la 
lliga a l’antepenúltim lloc 
amb només 5 punts. A la 
darrera jornada, el conjunt 
local va empatar a 27 gols 
a casa contra el Safa Cata-

lònia, quart per la cua amb 
dos punts més que La Salle 
Montcada.
Una setmana abans, l’equip 
lassal·lià va caure derrotat 
a la pista de l’Aula Associa-
ció Esportiva –que fi ns lla-
vors només havia guanyat 
un partit a la competició i 
ocupa la penúltima posició 
del grup  amb 4 punts– per 
33 a 27. 

Sílvia Alquézar | Redacció

> L’Escola és quarta per la cua
L’equip sènior de futbol sala de l’EF Montcada es tro-

ba a la quarta posició per la cua de la classifi cació del 

Grup Segon de Segona Divisió, amb 10 punts. Als dar-

rers matxs, els locals van perdre contra l’Escola Pia de 

Granollers per 3-1 i davant del Castellar per 2-3. D’altra 

banda, el Mausa B segueix més líder del Grup Sisè de 

Tercera Divisió amb 30 punts, a 11 del segon  | SA

El B. Montseny-Can Sant 
Joan va obtenir una victò-
ria important a la darrera 
jornada en vèncer el Bada-
lonès Dimonis C per 85-72 
gràcies a una gran remun-
tada a la segona part. Al 
primer període, el rival 
va obrir una diferència en 
el marcador de 12 punts 
degut al gran encert des 
de la  línia dels triples, un 
avantatge que es va man-
tenir fi ns al descans. A la 
represa, el Can Sant Joan 
va passar a fer una defen-
sa mixta, cobrint sobretot 
el jugador més efectiu del 

Badalonès. En tres minuts, 
els locals van empatar el 
partit i, ja en ratxa anota-
dora, van acabar superant 
els de Badalona gràcies a 
un parcial de 50 a 27 a la 
segona part.

Classifi cació. El B. Mont-
seny-EBC Can Sant Joan 
–l’equip sènior del club– es 
troba a la sisena posició del 
Grup Cinquè del Campi-
onat de Catalunya sènior, 
amb 8 victòries i 5 derro-
tes. Té un matx ajornat 
contra el Regina Carmelí a 
domicili, que es disputa el 
dia 29 a les 22h. 

El B. Montseny ha guanyat el darrer matx contra el Badalonès per 85-72

El conjunt local acaba antepenúltim la primera volta

El resultat fi nal va ser de 85 a 72 per als locals

La Salle B empata a 27 
contra el Safa Catalònia

El B. Montseny venç el 
Badalonès a la represa

> El Can Cuiàs A cau a Sentmenat
El sènior A de l’AE Can Cuiàs va perdre a la pista de l’Inter Sen-

tmenat per 4-3 en matx emocionant que, segons l’entrenador 

Matías Ruiz, “no mereixíem sortir derrotats perquè vam ju-

gar bé i amb una actitud molt bona”. Els montcadencs es 

van avançar en el marcador a la primera part, però el rival 

va remuntar amb un 2-1 abans del descans. A la represa, el 

Can Cuiàs va empatar i fi ns i tot es va posar amb un 2-3 en 

l’electrònic. A falta de 4 minuts, el Sentmenat va neutraltizar 

la diferència i, amb un gol als últims instants força discutit 

per la banqueta montcadenca, el rival es va endur el triomf. 

“La pilota va tocar a la mà d’un rival després d’un xut d’un 

company seu”, ha indicat el tècnic del Can Cuiàs | SA

La Salle B va empatar a 27 gols contra el Safa Catalònia  
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> L’Elvira A és quart amb 10 victòries 
El sènior A de l’Elvira-La Salle es troba a la quarta posició del 

Grup Cinquè del Campionat de Catalunya amb 10 victòries i 4 

derrotes. Als dos últims partits, els montcadencs van superar 

el Santa Perpètua, per 42 a 69, i el Badalona, per 46 a 66. 

D’altra banda, el sènior B ocupa el setè lloc del Grup Quart 

del Campionat de Catalunya amb 8 trioms i 7 ensopegades. 

A l’últim matx, els locals van perdre contra el Sant Vicenç de 

Montalt per 76 a 89. Pel que fa al sènior femení, l’Elvira és 

penúltim amb 4 victòries i 11 derrotes | SA
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L’infantil Yely Sagna s’ha 
proclamat campió de Ca-
talunya de cros, disputat 
el 24 de gener a Mataró. 
El corredor de la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM) 
està fent una temporada 
excel·lent, ja que també ha 
quedat el primer classifi -
cat de la seva categoria al 
Circuit Comarcal de Cros, 
que ha inclòs sis curses, 
una d’elles a Mas Duran, 
a Mas Rampinyo. Precisa-
ment, a l’última prova –el 
cros de Sabadell,  que va 
tenir lloc el 16 de gener– el 
corredor montcadenc tam-
bé va travessar la meta en 
primera posició de la seva 
categoria.

Altres resultats.  A les ca-
tegories femenines, les mi-
llors montcadenques han 
estat la cadet Paula Teruel 
i la júnior Aida Ariza, que 

van arribar a l’onzena po-
sició al Campionat de Ca-
talunya. Ambdues atletes 
també han acabat en pri-
mer lloc al Campionat Co-
marcal, on també cal des-
tacar la tercera posició del 
prebenjamí masculí Hugo 
Carreras. Per equips, la 
JAM va aconseguir pujar 
al més alt del pòdium a 
la categoria infantil, amb 
un equip format per Yely 
Sagna, Joan Riera, Òscar 
Rodríguez, Raúl Sánchez i 
Marc Gómez. 
Al Campionat de Catalu-
nya també van prendre 
part els infantils Joan Ri-
era (24), Òscar Rodríguez 
(68), Raúl Sánchez (73) i 
Marc Gómez (131); la ca-
det Alba Mayà (59); el ju-
venil Adrià Serrano (16); 
i els júniors Sara Zamar-
reño (16), Oualid Nassiri 
(36) i Lluís Naval (46).
La JAM ha fet una valo-

ració molt positiva dels re-
sultats obtinguts a la tem-
porada de  crossos. “És el 
fruit de diversos mesos 

de treball i esforç per 
part d’entrenadors i atle-
tes”, ha indicat el president 
del club, Joan Abián.

ATLETISME 

L’infantil Yely Sagna amb el trofeu de campió de Catalunya al podi

Sílvia Alquézar | Redacció

El mini A debuta a la fase 
regular amb dues victòries

L’equip mini A masculí 
del Valentine ha debutat a 
la fase regular Nivell A-2 
amb bon peu. Els mont-
cadencs, dirigits per Marc 
Amenós, han guanyat els 
dos partits que han dispu-
tat de la nova ronda amb 
comoditat. El primer va 
ser el 8 de gener contra el 
Parets per 80 a 47, mentre 

que el segon va ser el dia 
23 a casa contra el Gaudí 
A per 68-44. 

Balanç. El tècnic s’ha 
mostrat content amb el 
rendiment de la plantilla, 
formada per nois d’11 i 12 
anys. “Estem entrenant 
molt bé, però hem de 
millorar alguns aspectes 
com no perdre tantes pi-

lotes”, ha dit Amenós, qui 
també ha lloat el joc en 
equip i l’elevat percentatge 
en llançaments triples. Per 
a l’entrenador, l’objectiu 
d’aquesta temporada és 
“millorar i divertir-se 
i, si podem, estar a dalt 
a la classifi cació”. En 
aquests moments, el mini 
A es troba a la segona po-
sició del Grup Segon.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El conjunt premini mas-
culí de l’Elvira-La Salle ha 
començat el mes de gener 
la segona fase de la compe-
tició del Nivell D-1, on ha 
quedat enquadrat al Grup 
Cinquè. L’equip va debu-
tar a la nova lligueta amb 
una victòria contundent 
contra el Mare de Déu As-
sumpció per 9 a 54. Una 
setmana més tard, el bloc 
montcadenc també va su-
perar l’Òpalo Cerdanyola 
B per més de 20 punts de 
diferència, però la Fede-
ració ha donat per perdut 
el matx a causa d’una ali-
neació indeguda. L’Elvira 
va fer jugar un nen a més 
d’una part perquè un al-
tre es va lesionar. “Són
molt estrictes en aques-
tes qüestions”, ha dit la 
presidenta de l’Elvira-La 
Salle, Cristina Iniesta. El 
premini masculí es troba a 

la quarta posició amb una 
victòria i una derrota. A la 
pròxima jornada de lliga, 
la plantilla rebrà la visita 
del Corazonistas, penúltim 
amb només un triomf. 

El premini comença 
bé la segona ronda

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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L’infantil Yely Sagna es proclama 
campió de Catalunya de cros
La Joventut Atlètica Montcada obté bons resultats al Circuit Comarcal amb tres ors i un bronze

> El cadet inicia la segona fase 
amb dos triomfs importants 

L’equip cadet del Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan ha ini-

ciat la segona fase del campionat de lliga amb bons resultats. 

Els montcadencs han guanyat els dos partits que han disputat 

fi ns ara. A l’última jornada, els locals es van imposar a la pista 

del Cardedeu B per 51 a 67. Una setmana abans, el Can Sant 

Joan va superar el Martorelles per 65 a 52. El conjunt ha que-

dat enquadrat al Grup Tercer de la fase regular Nivell C-1. El dia 

31, l’equip local rebrà la visita del Mollet C | SA
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El premini es troba al quart lloc 
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El mini A va gunayar el Gaudí A
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip de Marc Amenós ha superat el Parets (80-47) i el Gaudí A (68-44)

L’Escola de Natació de 
Montcada ha aconseguit 
nou medalles a la prime-
ra jornada del Campionat 
Comarcal, disputada a 
Montcada Aqua el dia 16. 
La nedadora més destaca-
da va ser la infantil Mireia 
Prats, que va obtenir la 
primera posició a la prova 
de 100 metres braça amb 
un temps d’un minut, 33 
segons i 88 dècimes. En 
segona posició van acabar 
el cadet Miguel Pérez en 
100 metres esquena –amb 
un registre d’un minut, 

17 segons i 79 dècimes– 
l’aleví Daniel Gonzalo 
–que va recórrer els 50 
metres braça en 48 segons 
i 55 dècimes– i la infantil 
Eva Coy en 100 metres es-
quena (1 minut, 28 segons 
i 40 dècimes). Pel que fa 
als bronzes, l’aleví Daniel 
Gonzalo va ser tercer en 
50 metres esquena, el ca-
det Léster Escrigas en 100 
metres esquena, el benjamí 
Álvaro Castro en 50 me-
tres braça, l’infantil Joan 
Grau en 100 metres braça 
i la cadet Elisabeth Prats 
en 100 metres braça.

Montcada obté nou 
medalles al comarcal

NATACIÓ

Sílvia Alquézar  | Redacció

Una de les participants a la primera jornada disputada a Montcada Aqua
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La primera jornada es va disputar a l’Aqua el dia 16
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’aleví C guanya el Poniente i 
es consolida com a líder invicte

L’equip aleví C de l’EF 
Montcada està batent 
rècords. El conjunt local, 
dirigit per Felipe Sánchez, 
és el primer classifi cat del 
Grup 23 de Segona Divi-
sió amb 39 punts en 13 
jornades de lliga, és a dir, 
ha guanyat tot els partits 
que ha disputat fi ns ara. 
En el capítol golejador, els 
nois han marcat 84 tants 
i només n’han rebut 8 en 
contra. Al darrer matx, els 
montcadencs van supe-
rar amb claredat el tercer 
classifi cat, el Poniente, per 
0-4. Una setmana abans, 
la golejada va ser superior, 
ja que van vèncer la Penya 
Blanc Blava de la Roca B 

per 0-7. El seu entrenador 
s’ha mostrat molt content 
amb la plantilla, formada 
per  jugadors de primer i 
segon any. Per a Sánchez, 
un dels secrets de l’èxit de 
l’equip aquesta temporada 
es troba en l’equilibri dels 
nois en “tècnica, velocitat 
i força, molt important 
per anar bé en aquest ni-
vell”. El mateix tècnic re-
coneix que no s’esperava 
a principi de temporada 
l’excel·lent ratxa de resul-
tats. “Hem fet una prime-
ra volta extrao rdinària, 
fi ns i tot hem remuntat 
partits que perdíem per 
dos gols de diferència”,
comenta l’entrenador de 
l’aleví C.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip femení venç 
l’Iris i segueix segon 

L’equip femení de l’FS 
Mausa Montcada es troba 
a la segona posició de la 
Primera Divisió femenina 
de la categoria cadet-juve-
nil amb 24 punts, a tan 
sols 3 del líder, el Mataró. 
Les montcadenques, diri-
gides per Yasmin Álvarez, 
tenen un partit ajornat 
que jugaran aquest mes 
de febrer. A l’última jorna-
da, les fèmines del Mausa 
es van imposar a l’Iris Sol 
de Badalona per 0-3 en 
un matx on va ser difícil 

controlar la pilota perquè 
la pista era de ciment i 
estava humida. Malgrat 
tot, les jugadores –de 14 i 
15 anys– van sobreposar-
se a aquest problema per 
endur-se els tres punts.
A la setmana anterior, el 
Mausa va superar el Sant 
Esteve Sesrovires per 
4-3 amb un gol a l’últim 
segon del matx. El cadet-
juvenil femení només ha 
perdut en tota la tempo-
rada un partit, va ser pre-
cisament contra el primer 
classifi cat. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip cadet de La Sa-
lle Montcada es troba a 
l’antepenúltima posició 
de Primera Catalana amb 
només 3 punts en 11 jor-
nades. Els nois de Pablo 
Camarero han encaixat 
dues noves derrotes als 
darrers partits. L’última 
va ser a casa contra el 
Palautodera, el líder amb 
20 punts, per un clar 26 
a 38. Segons l’entrenador, 
el conjunt montcadenc ha 
perdut massa pilotes fruit 
dels nervis. “La defensa 
ha estat poc sòlida”, ha 
remarcat el tècnic, qui ha 
comentat que en atac es va 
jugar bé “tot i que s’han 

de millorar alguns aspec-
tes com jugar més amb 
els extrems”. D’altra ban-
da, a la jornada anterior, 
el cadet lassal·lià va caure 
derrotat per 30 a 24 a la 
pista del Terrassa, el tercer 
classifi cat amb 15 punts. 

Infantil. El conjunt que 
continua imparable és 
l’infantil que, a falta de tres 
jornades perquè acabi la 
lligueta classifi catòria, ha 
aconseguit de forma mate-
màtica el passi per disputar 
el títol de campió de Pri-
mera Catalana. A l’últim 
matx, el bloc infantil de La 
Salle va vèncer l’Avenç per 
19 a 23.

El cadet cau contra el 
Palautordera, el líder

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet va perdre contra el Palautordera a casa per 26 a 38
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> El CD Montcada continua imbatut
L’equip juvenil del CD Montcada continua líder imbatut 

al Grup 24 de Segona Divisió amb 32 punts. Els mont-

cadencs, dirigits per Juan Meca, han sumat dues noves 

victòries: al camp del Palau Solità i Plegamans, per 3-5, 

i contra el Mollet C, per 6-1, a l’estadi de la Ferreria. 

D’altra banda, el conjunt juvenil de l’EF Montcada es 

troba situat a la sisena posició del Grup 25 de Segona 

Divisió amb 19 punts. A l’últim matx que han disputat, 

els nois d’Alejandro Salas van obtenir un triomf treballat 

i important en imposar-se al camp del Juventus C per 

1-2. A la darrera jornada, l’EF Montcada tenia jornada 

de descans | SA
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Els montcadencs, dirigits per Felipe Sánchez, no han perdut ni un punt en 13 jornades de lliga

L’aleví C està batent rècords aquesta temporada amb cap punt perdut
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Les noies del Mausa van guanyar el Sant Esteve per 4-3 amb un gol al fi nal

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de tots els equips de 
l’Associació Esportiva Can Cuiàs a:

L’equip dels més petits de l’AE Can Cuiàs

El cadet segueix cuer 
sense sumar cap punt 

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

L’equip cadet de l’AE Can 
Cuiàs encara no ha gua-
nyat cap punt a la lliga. A 
l’última jornada va perdre 
4-1 contra el Sant Andreu. 
Malgra tot, el cos tècnic 
està content perquè con-

sidera que la plantilla està 
progressant molt. Segons 
fonts del club, l’estat físic 
els passa factura als minuts 
fi nals. Contra el darrer ri-
val, faltaven 4 minuts i es-
taven empatats a 1  | SA


