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El CD Montcada ha hagut 
d’esperar fins a la vuitena jor-
nada de lliga per sumar els pri-
mers tres punts de la temporada. 
I ho va fer exhibint un gran joc 
que li va permetre imposar-se al 
Gimnàstica Iberiana amb un gol 
d’Álvaro al minut 76. El vestidor 
va esclatar d’eufòria després dels 
90 minuts de joc. El triomf co-
bra encara més valor si es té en 
compte que va arribar en un dels 
camps més difícils de la compe-
tició, on encara cap equip s’ha 
endut la victòria.
Enrere han quedat set jornades 
de lliga, amb sis derrotes i només 
l’empat a casa contra el Sants. 
Ara els verds han cedit l’última 
posició al Mataró i es troben a 
només tres punts d’eludir posi-
cions de descens directe.

Inici d’una nova etapa. El presi-
dent, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
conjuntament amb la resta de 
la junta directiva va viure amb 
intensitat la victòria i ha agraït 
el suport de l’afició. “Veient 
com va celebrar la plantilla el 
triomf, t’adones de la implica-

ció i la sintonia entre jugadors 
i tècnics”, relata. “La plantilla 
té qualitat per estar adalt, s’ha 
començat malament, però con-
fiem deixar enrera el malson, 
pensar que era només un acci-
dent i iniciar una nova etapa”,
puntualitza el president.
‘Tato’ ha volgut destacar “el 
paper exemplar del socis i 

aficionats que fan costat al 
club en tot moment i contri-
bueixen a generar un ambient 
d’optimisme, estabilitat i con-
fiança en la nova sort”.

Derrota dolorosa contra el líder. El 
CD Montcada venia de sumar la 
cinquena derrota en sis partits, 
després de perdre a casa contra 

la Gramenet B per 0-4. Tot i 
que la directiva va anunciar que 
pendria decisions si es perdia el 
partit, el vicepresident del club, 
Fernando Mateo, va ratificar 
el tècnic, Alfonso Pino, minuts 
després d’acabar el matx. “Si hi 
ha algú capacitat per salvar 
aquesta difícil situació, és ell”,
va subratllar Mateo.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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DEBUT AMB SORT DESIGUAL
La Salle ISTE femení s’ha estrena
a la lliga amb una victòria a casa 
i una derrota a domicili

EL VALENTINE FALLA FORA
Els homes de Miguel Ángel Cortón 
segueixen sense conéixer què és 
guanyar als desplaçaments

PÀG. 28 PÀG. 28

El vestidor esclata d’eufòria després 
de sumar el primer triomf a la lliga
Un gol d’Álvaro dóna els tres punts al CD Montcada al camp de la Gimnàstica Iberiana, on cap equip havia guanyat

La plantilla, el cos 
tècnic i la directiva 
reafirmen el seu 
compromís per sortir 
del descens directe

L’interior dret Jimmy busca una penetració en el darrer partit a casa contra el Gramenet B, el líder de Primera Catalana, que va guanyar 0-4

l’entrevista

-Ha costat, però ja són aquí 

els tres primers punts.

Ens feia falta una victòria. El 

partit va ser dur, però el triomf  

va ser del tot merescut.

-S’ha guanyat fora de casa 

i en un camp on cap rival 

s’havia endut els tres punts.

Aquests tres punts tenen do-

ble mèrit. Hem sabut contra-

restar molt bé la Iberiana al 

llarg de tot el partit i hem defi-

nit amb perill a la contra.

-L’inici de la temporada no 

ha estat gens fàcil. Posen 

molt nerviós 6 derrotes?

No s’estava fent un mal tre-

ball, però la derrota a casa 

contra la Gramenet  0 a 4 va 

ser un cop molt fort. L’equip 

estava treballant de valent, 

però no teníem l’encert final.

-Què aporta la primera victò-

ria a la plantilla?

Era molt important canviar la 

dinàmica negativa que arros-

segàvem. Guanyar ens dóna 

molta moral i més energia per 

continuar amb el treball que 

estem fent.

-El Montcada sortirà del pou 

del descens?

El futur està a les nostres mans. 

Tenim una gran plantilla i jo hi 

tinc total confiança. Només 

penso en una victòria a casa 

contra l’Igualada | LM
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“Aquesta victòria ens 
dóna molta moral i 
energia per continuar”

<<

Alfonso Pino
Entrenador

del CD Montcada
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La Unió perd els primers tres punts 
a casa en un partit amb joc brut
L’equip de Can Sant Joan acaba el matx amb només 9 jugadors al camp

Moltes ocasions fallades, un àr-
bitre que desespera, joc brut, un 
porter que ho atura tot i un rival 
que sentencia a la contra. Aques-
ta va ser la història del partit que 
la Unió va perdre a casa contra 
el Turó de la Peira per 1 a 4 el 
24 d’octubre. Els de Can Sant 
Joan van jugar amb 10 homes 
des del minut 10 de la primera 
part i amb 9 pràcticament tota 
la segona. Tot i així, els  homes 
de Quique Berlinghieri no van 
deixar de plantar cara. 

Una derrota accidental. El tèc-
nic considera que “la derrota 
ha estat un accident, una cir-

cumstància del futbol”. Per 
a l’entrenador, el seu equip es 
va merèixar la victòria i es va 
veure agreujat per l’actuació 
arbitral: “S’ha dedicat tot el 
partit a trencar el ritme de joc, 
aturant-lo contínuament i sent 
permisiu en algunes accions 
violentes”, com la que ha acabat 
amb el llavi de Josep sagnant 
després d’un cop de colze que ni 
tan sols va veure targeta groga. 
“El que hem perdut avui ho 
hem de recuperar la propera 
setmana a Singuerlín”, va con-
cloure Berlinghieri. El Sant Joan 
segueix en la part còmoda de la 
taula,  amb 10 punts amb tres 
victòries i tres derrotes.

Primer punt fora de casa. Una 
setmana abans, la Unió havia 
millorat la imatge del joc fora 
de casa sumat el primer punt 
al camp del Sant Adrià amb un 
empat a 2. Els de Can Sant Joan 
van jugar pràcticament tota 
la segona part amb un home 
menys per l’expulsió d’Iván Sa-
linas. Sergio Hermoso podia 
haver donat la victòria en la da-
rrera jugada del partit si hagués 
materialitzat una ocasió clara 
de gol. Berlinghieri reconeixia 
que l’equip “defensivament ha 
millorat i ens confirma que 
comencem a agafar aire fora 
de casa, que era l’assignatura 
pendent”.

Lluís Maldonado  | Redacció
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El Santa Maria respon a la 
pressió amb una golejada

Dos gols de Fran i Juan Carlos 
van capgirar el 0-1 inicial en el 
duel contra la Romànica per 
sortir del pou. El tècnic, Miguel 
Argüelles, se sent satisfet amb 
el joc del seu equip: “Els juga-
dors han sabut reaccionar a la 
pressió de veure com el rival 
s’avançava al marcador; co-
mençar perdent genera molts 
dubtes”. Un dels factors que va 
contribuir també a la victòria 
van ser els reforços importants. 

Matías, provinent del Sant Joan, 
ha debutat amb la samarreta 
blanca, igual que Álex, que 
prové del Ripollet. Tots dos 
van ajudar a completar una 
plantilla justa. Argüelles confia 
que aquesta victòria “ajudi a 
entrar en una dinàmica posi-
tiva amb més confiança i més 
tranquil·litat per remuntar 
resultats i escalar a la classifi-
cació”. Els de Terra Nostra ara 
tenen 7 punts i han abandonat 
els llocs de descens directe.

Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

Va guanyar a casa La Romànica 4-2 en un duel per eludir el descens

Abdul, jugador del Sant Joan, intenta driblar la contundent defensa del Turó de la Peira

L’Escola perd 
el sisè matx 
consecutiu

La línia ascendent de joc que 
portava el primer equip femení 
s’ha tornat a desfer amb la con-
tundent derrota contra el Gurb 
per 6 a 1. El tècnic, Gerard Tau-
lé, creu que “es treballa molt 
bé als entrenaments, però les 
coses no surten igual després”.
L’entrenador reconeix que “la 
plantilla està anímicament 
tocada”, però confia a sortir del 
pou com a cuer i sense punts. 
Al proper partit rebrà a casa el 
Badalona i, en 15 dies, es des-
plaçarà a Sant Adrià, dos equips 
amb gran potencial | LM
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FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

La falta d’encert cara al gol 
condemna el Mausa contra el líder

El Mausa va tenir prou oca-
sions per guanyar el partit, 
però va acabar sumant la pri-
mera derrota a casa contra el 
líder, el Massuet El Far, per 4 a 
5. Els homes de Juan Antonio 
Jaro van aconseguir empatar a 
3 un partit que s’havia anat al 
descans 1 a 3. L’equip visitant, 
molt més veterà, va aconse-
guir trencar l’empat primer 
amb el 3 a 4 i, finalment, amb 
el 4 a 5. El Mausa va jugar els 
darrers cinc minuts amb por-
ter jugador i va arribar a tenir 

nombroses ocasions clares de 
gol que no van acabar entrant 
a la porteria rival. 

Regust amarg. La primera derro-
ta a casa ha deixat un regust 
amarg de boca. “Ens me-
reixíem guanyar”, ha afirmat 
Jaro. I és que l’equip ha fet un 
canvi d’actitud respecte els 
partits anteriors tenint clares 
ocasions per endur-se la pri-
mera victòria de la temporada. 
“Som un equip molt jove, 
amb una mitjana de 20 anys 
i ens costen els equips expe-

rimentats”, diu el tècnic, que 
insisteix en què l’equip té una 
bona línia “però ha de seguir 
treballant”. Els montcadencs 
continuen en la part baixa de 
la classificació sense conèixer 
encara la victòria, amb dos 
empats i dues derrotes. 

Empat a Mataró. En el seu da-
rrer desplaçament, el Mausa 
Montcada va aconseguir un 
valuós empat a 4 a domicili, a 
la pista del Mataró, després de 
remuntar un marcador advers 
de 4-2.

Lluís Maldonado  | Redacció

L’equip suma la primera derrota a casa per 4 a 5 contra el Can Massuet d’El Far de l’Empordà

Els montcadencs estan acusant la falta de definició de gol en les ocasions clares
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FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

La plantilla de la UD Santa Maria va treure pit en el darrer duel a l’estadi de la Ferreria
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La Salle trenca la mala 
ratxa amb una excel·lent 
victòria a Girona (25-35) 

HANDBOL. LLIGA CATALANA

Els problemes amb el rebot de-
fensiu van passar factura al Va-
lentine en el seu desplaçament a 
Vic, on va perdre per un ajustat 
78 a 74. La superioritat en alçada 
dels osonencs va sert la clau d’un 
partit on els homes de Miguel 
Ángel Cortón no van estar molt 
encertats en el tir exterior, amb 
massa precipitació. 
El tècnic continua insistint que 
l’equip ha de millorar en defen-
sa. “En el capítol anotador les 
coses estan sortint, la mitjana 
és de gairebé 90 punts, però 
la debilitat sota els pals no ens 
dóna consistència fora de casa”,
explica l’entrenador. “Som un 
equip baix, l’any passat ja vam 
patir, però veiem que aquest 
any s’agreuja i si, a més, come-

tem errades defensives, estem 
morts”, reconeix Cortón, qui 
també afegeix que “a més, ens 
falta la frescor  i la rapidesa de 
l’Iván (jugador lesionat), sobre-
tot al contraatac”. El tècnic tam-
bé considera que “falta que els 
qui hi juguen aportin més”.
El Valentine ocupa una plaça 
còmoda amb 8 punts, tres vic-
tòries i tres derrotes en 6 partits.

Victòria contra el cuer. L’equip 
s’havia imposat prèviament a 
casa al Vilassar, el cuer del grup, 
en un partit que va controlar en 
tot moment i que va tenir Raúl 
Ortega com a jugador més des-
tacat. El capità va sumar 20 punts 
i un extraordinari treball tant en 
defensa com en el capítol rebote-
jador i d’assistències. 

El femení arrenca guanyant al Miquel Poblet però perdent a fora

El Vic imposa la superioritat en l’alçada 
i supera un Valentine sense tir exterior

La Salle va trencar la malestru-
gança que arrossegava en els 
darrers tres partits imposant-se al 
cuer del grup, el GEIG de Giro-
na. L’equip va començar el partit 
com ve sent habitual, amb massa 
nervis i oferint concessions en 
defensa, però a partir del minut 
10, els de Dídac Delatorre van 
corregir la posició en pista. 
Amb una gran defensa i definint 
de forma extraordinària al contra-de forma extraordinària al contrade forma extraordinària al contra
cop, van marxar al descans amb 

un renda favorable de 7 gols, 11 
a 18.  “El principal canvi que 
s’ha vist és d’actitud. Si juguem 
com sabem, pocs equips ens 
guanyaran de forma fàcil”, ha 
assegurat el jugador Pau Mares-
ma. La victòria aporta la sereni-
tat i la confiança que havia faltat 
en les tres darreres jornades, on 
La Salle va perdre

Femení. La Salle va sumar la pri-
mera derrota de la temporada a 
la pista del Canovelles, perdent 

per la mínima (23-22) en un 
partit molt lluitat, amb escasses 
diferències de gols i on les mont-
cadenques van arribar al final 
amb opcions de victòria.  Una se-

tmana abans el conjunt que en-
trena Esperanza Hoyos va debu-
tar a casa amb una clara victòria 
davant del Banyoles per 31 a 21, 
completant un gran partit tant 

en defensa com en atac. D’altra 
banda, la presentació de tots 
els equips del club tindrà lloc 
el 8 de novembre, a les 13h, al 
pavelló Miquel Poblet.

Lluís Maldonado | Redacció

L’equip que entrena Miguel Ángel Cortón està fent un inici irregular del campionat, amb tres derrotes i tres victòries a casa

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

Lluís Maldonado  | Redacció

L’extrem dret Sheila Guillén llença a porteria al matx del Banyoles

El Valentine es va imposar al Vilassar, el cuer, en l’últim partit disputat al Miquel Poblet
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> El Shi-Kan guanya 16 medalles en katas
El Club Shi-Kan va guanyar 16 medalles al Campionat de Catalunya de 

karate en la modalitat de katas kyokushinkai, disputat a Mollet el 17 d’oc-

tubre. En individual, l’infantil David André, el juvenil Francesc Carvajal i 

el cadet Rubén Serrano van obtenir l’or, mentre que el juvenil Jaber El-

Marzouki, els cadets Adrián Martínez i Leyre Pérez de Albéniz i la sènior 

Marta García van aconseguir la plata, com els cadets Kevin André, Joan 

Muñoz i Noemí García i el sènior Marc Rodríguez. Per equips, el Shi-kan 

es va proclamar campió en infantil i en sènior femení, mentre que va ser 

segon en cadet masculí i tercer en cadet femení i sènior masculí | SA
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L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) ha rebut la subven-
ció de 15.000 euros que va dema-
nar l’any passat a la Diputació de 
Barcelona, dins la Xarxa de Mu-
nicipis  de Qualitat, per instal·lar 
la megafonia al camp munici-
pal de futbol de Can Sant Joan 
i a les pistes esportives del Parc 
del Turó Blau, situades al barri 
de Can Cuiàs. La megafonia a 
ambdós equipaments esportius 
es va instal·lar ja l’any passat: 
“Teníem la subvenció conce-
dida però faltava que arribes-
sin els diners, que va avançar 
l’Ajuntament.”, ha comentat el 
regidor d’Esports i president de 
l’IME, Juan Parra (PSC), qui 
ha afegit que la Junta de Govern 
Local del Consistori del passat 
27 d’octubre va donar compte de 
l’ingrés de la subvenció | SA

Arriba l’ajut per 
a la megafonia 
de Can Sant 
Joan i Can Cuiàs

Pau Maresma força un llençament a la frontal
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Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL. LA SALLE

L’equip sènior B masculí 
de La Salle va aconseguir 
el 24 d’octubre una impor-
tant victòria davant el Mo-
lins de Rei B per tres gols 
de diferència (34-31) en el 
primer matx que disputava 
al Grup Sisè de Tercera Ca-
talana. Els montcadencs, 
que a la primera jornada 
van tenir descans, van fer 

un partit molt seriós amb 
parcials molt igualats i al-
ternances constants en el 
marcador. La primera part 
va acabar amb el resultat de 
16-15. El màxim golejador 
va ser l’extrem esquerre 
Enric, amb 8 dianes. Tam-
bé cal destacar l’aportació 
ofensiva de Lorca, Daniel 
i Víctor, amb quatre gols 
cadascun.

Sílvia Alquézar | Redacció

> Bon inici de lliga en futbol sala
L’EF Montcada –a la foto– i el Mausa B han debutat a les 

seves respectives competicions amb victòria. El primer, 

que juga al Grup Segon de Segona Divisió, va superar el 

Grups Arrahona per 4-3. Per la seva banda, el segon es 

va imposar a la pista del Lliçà de Vall per 2-4. El Mausa 

està enquadrat al Grup Sisè de Tercera Divisió | SA

El B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan es troba a la no-
vena posició del Grup Cin-
què del Campionat de Ca-
talunya Territorial Sènior 
amb dues victòries i dues 
derrotes. Al darrer matx, 
el conjunt local va perdre 
contra el CN Badalona, 
un dels aspirants a l’ascens, 
per 59-82. Els montcadencs 
van tenir uns cinc primers 
minuts molt dolents que els 
van condemnar per a la res-
ta del partit. Els homes de 
Daniel Pérez van demostrar 
en alguns moments de l’en-
frontament un bon joc, tot i 

que al final van pagar cara 
la irregularitat amb una 
derrota per 23 punts. A la 
jornada anterior, el sènior A 
va vèncer a la pista del Sent-
menat B per 63-67.
Pel que fa al sots-25, l’equip 
no ha sumat encara cap vic-
tòria, amb quatre derrotes 
consecutives. L’última va 
ser a les Franqueses per 65-
29 amb dues baixes impor-
tants i davant un dels líders 
del Grup Primer del Cam-
pionat de Catalunya de 
Sèniors B. La jornada ante-
rior, el conjunt montcadenc 
va perdre a casa contra el 
Parets B per 51-86. El Montseny-Can Sant Joan va perdre contra el CN Badalona per 59-82

Els montcadencs juguen al Grup Sisè de Tercera

El sots-25 és penúltim sense guanyar cap partit

La Salle B s’imposa al 
Molins B per 34 a 31

El sènior A suma dues 
derrotes i dos triomfs

>> El Can Cuiàs A empata amb les Fonts

>> L’Elvira, en posicions còmodes
Els equips sèniors de l’AE Elvira-La Salle es troben a la zona Els equips sèniors de l’AE Elvira-La Salle es troben a la zona 

còmodacòmoda de la classificació. El conjunt A masculí és quart amb 

quatrequatre victòries en quatre partits. A l’última jornada, va vèn-

cercer el Ronçana per 29 a 51. Pel que fa al sènior B, es troba 

alal sisè lloc amb tres triomfs i dues ensopegades. Al darrer 

matxmatx disputat, els montcadencs van perdre per 67-76 contra 

elel Bellsport. I pel que fa al femení, l’Elvira és vuitè amb tres 

derrotes i dues victòries derrotes i dues victòries | SA

El primer equip de l’AE Can Cuiàs va empatar a cinc gols a El primer equip de l’AE Can Cuiàs va empatar a cinc gols a 

casacasa contra les Fonts de Terrassa en un matx molt igualat que 

podriapodria haver guanyat qualsevol dels dos conjunts. El rival va 

empatar al final, quan els locals tenien un home menys empatar al final, quan els locals tenien un home menys | SA

La Salle B va superar el Molins de Rei B per 34-31 
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Un total de 17 equips de 
Montcada participarà a la 
Lliga Comarcal que orga-
nitza el Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud 
(CEVOS). Són més que 
la temporada passada per-
què, segons el president del 
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM), 
Agustín Fuertes, “s’ofereix 
qualitat a millor preu”.

Els equips. En futbol sala, 
l’IES Montserrat Miró 
competirà amb un equip 
infantil i tres en la catego-
ria juvenil i sènior. L’IES 
La Ribera i l’IES La Ferre-
ria també tindran un con-
junt en cadet masculí i un 
altre en juvenil. Pel que fa 
al bàsquet, l’AE Elvira-La 
Salle participarà amb un 
bloc infantil femení i un 
altre a la categoria cadet/
juvenil femení. L’IES La 
Ribera també ha aconse-

guit constituir un equip 
infantil mixte i un altre ju-
venil femení. En handbol, 
el CEIP Font Freda i el Sa-
grat Cor disputaran la lli-
ga aleví masculí. La Salle 
també té un equip infantil 
femení i un altre benjamí 
masculí. 
Les competicions comen-
çaran a mitjan novembre, 
les mateixes dates en què 
també és previst que s’ini-
ciï la Lliga Escolar entre 
les diferents escoles de la 
ciutat. 

Futbol 7. Una altra com-
petició que sí ha començat 
és la de la Lliga de Futbol 
7 que organitza l’Insti-
tut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME). A causa de 
l’elevada participació, en-
guany es juga un partit els 
dimecres al vespre i la res-
ta, dels divendres. La com-
petició ha començat l’últi-
ma setmana d’octubre.  

JOCS ESCOLARS

Montcada participarà en les lligues de futbol sala, bàsquet i handbol

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Multiòpticas Isis A 
segueix sense vèncer

KORFBAL

El premini A es manté invicte 
a dalt de la classificació 

L’equip Multiòpticas Isis 
Montcada A –que pertany 
a l’Associació Esportiva 
Montserrat Miró– encara 
no ha sumat cap punt a la 
lliga de Primera Divisió 
després de les tres primeres 
jornades. El conjunt mont-
cadenc va perdre el darrer 
matx a casa contra el Ba-
dalona A per un ajustat 13 
a 14. La setmana anterior 
va caure derrotat davant 
del Vallparadís de Terras-
sa per 11 a 7. Pel que fa al 
sènior B del Multiòpticas 

Isis, es troba en una millor 
situació a la taula ja que és 
segon de Segona Divisió 
amb dues victòries en tres 
partits. A l’última jornada, 
el conjunt local va superar 
el Badalona B per 18-7, 
mentre que fa quinze dies 
va perdre contra el Vallpa-
radís B per 11-7.
D’altra banda, el bloc jú-
nior de l’IES Montserrat 
Miró va debutar el 17 
d’octubre a la lliga amb 
una derrota a la pista de 
l’IES Nicolau Copèrnic de 
Terrassa per 13 a 5.
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L’equip premini A del 
Club Bàsquet Montcada 
ha començat la temporada 
amb bon peu. Els nois que 
entrena Víctor Martínez 
han guanyat els dos par-
tits que han disputat fins 
ara a la lliga del Campio-
nat de Catalunya de Nivell 
B. El conjunt montcadenc, 
que es troba enquadrat al 

Grup Tretzè, és segon amb 
4 punts darrera del Lliçà 
d’Amunt A, que ha jugat 
tres partits, un més que el 
conjunt montcadenc.

Els resultats. El Club Bàs-
quet Montcada va superar 
el Joventut de Badalona 
C per 35-37 a la primera 
jornada, mentre que la 
setmana següent es va 

imposar per 10 punts de 
diferència a l’Immaculada 
Concepció A per 44-34. 
En el proper partit, previst 
per al dia 1 de novembre, 
el premini A del Valenti-
ne s’enfrontarà al Lliçà 
d’Amunt, l’actual líder. 
El conjunt montcadenc té 
una bona oportunitat per 
consolidar-se a la part alta 
de la classificació.
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L’equip sots-21 de l’AE 
Elvira-La Salle es troba a 
la segona posició del Grup 
Quart del Campionat de 
Catalunya Nivell B amb 
tres victòries i una derro-
ta. El conjunt local va 
encaixar la primera enso-
pegada de la temporada 
davant de l’EPSA, el desè 
classificat, per 54-67, al 
matx jugat al Gimnàs Mu-
nicipal de la Zona Centre 
el dia 24. A la jornada 
anterior, els montcadencs 
van vèncer a la pista del 
Sant Cugat per 42-61.

Sots-21 A. Aquest equip 
juga al Campionat de 
Catalunya Nivell A-2. Es 
troba a la vuitena posició 
del Grup Primer amb tres 
victòries i dues derrotes. 
Al darrer matx, va per-
dre contra el Sant Ramon 
Nonat per 72-59, mentre 

que una setmana abans va 
aconseguir vèncer el Ro-
quetes per 67-63.

El sots-21 B és segon 
tot i perdre a casa

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE
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Montcada incrementa el nombre 
d’equips a la Lliga Comarcal
La competició, organitzada pel Consell del Vallès Occidental Sud, comptarà amb 17 equips locals 

> Triomf del cadet del Can Sant Joan
El conjunt cadet del CEB Can Sant Joan va aconseguir el pas-

sat 18 d’octubre el primer triomf a la lliga del Grup Desè del 

Campionat de Catalunya de Nivell B. Els montcadencs es van 

imposar al Centelles A per 48 a 25 en un bon partit dels locals. 

D’altra banda, a la setmana següent, l’equip cadet va perdre a 

la pista de l’AE Minguella C per 61-55. A la primera meitat, el 

conjunt local va fallar en defensa i no va estar gaire encertat. 

A la represa, el Can Sant Joan va millorar molt i va arribar a 

posar-se a dos punts, però va ser insuficient per guanyar. Al 

pròxim matx, el cadet visitarà la pista del Llefià, el líder  | SA
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El sots-21 B va perdre amb l’EPSA
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El premini A juga al Nivell B
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BÀSQUET. CB MONTCADA

Els nois de Víctor Martínez han guanyat els dos partits disputats fins ara

El conjunt B va guanyar el Badalona B per 18 a 7

El Multiòpticas Isis A de Montcada encara no ha guanyat cap partit
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FUTBOL. EF MONTCADA

Salas: ‘Hem fet un juvenil força 
competitiu que ho donarà tot’

L’equip juvenil de l’EF 
Montcada ha començat 
la temporada amb una 
victòria sobre el Llerona 
per 6-2 i un empat a un 
al camp de la Penya Bar-
celonista de Sant Celoni A 
gràcies al gol aconseguit 
per Juan Camilo. El tècnic, 
Alejandro Salas, està con-
tent amb la plantilla: “Des-
prés dels problemes que 
hem tingut hem pogut 
fer un bloc competitiu 
que ho donarà tot”. Se-
gons l’entrenador, el bloc 
és força jove però té qua-
litat  suficient per fer un 
bon paper al Grup 25 de 
Segona Divisió. L’objectiu 
del club és que el juvenil 

pugui estar a la part alta 
de la taula. La directiva no 
descarta la possibilitat de 
fer nous fitxatges.

Novetats. L’EF Montcada 
ha posat en marxa algunes 
novetats amb l’objectiu de 
millorar l’atenció als juga-
dors. L’entitat ha creat una 
fitxa individualitzada de 
cada noi “per fer el seu 
seguiment evolutiu”, ha 
manifestat el nou director 
tècnic, José Manuel Jurado, 
qui també ha avançat que 
a partir d’ara s’enregistren 
en video tots els partits 
perquè després es pugui 
fer una projecció amb la 
plantilla “i analitzar els 
detalls de cada matx”.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA
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El benjamí es mostra fort 
amb dos triomfs importants 

L’equip juvenil del CD 
Montcada segueix imbatut 
al Grup 24 de Segona Divi-
sió, empatat amb el Cerda-
nyola D amb 9 punts. Els 
homes de Juan Meca van 
aconseguir una important 
victòria al darrer  matx, ju-
gat al camp del Montornès 
Nord, per 0-1 amb un gol 
de Kevin. A la jornada an-
terior, el juvenil verd es va 
imposar al Lliçà d’Amunt 
per 2-1 amb gols de Salas 
i Kevin. 
D’altra banda, el CD 
Montcada ha criticat l’EF 
Montcada perquè no ha 
volgut canviar cap dels 
partits del seu juvenil que 
coincidia en el calendari 
amb el conjunt de l’entitat 
verda a casa | SA

El juvenil del 
CD Montcada 
segueix líder 
imbatut

FUTBOL

El capità del juvenil, Francisco Baena, és el pitxitxi de l’equip
S

A
N

T
I

R
O

M
E

R
O

L’equip benjamí de l’FS 
Mausa Montcada està 
fent un bon començament 
de temporada. Els nois, 
dirigits per José Andrés i  
Antonio Avilés, han co-
mençat la lliga de Divisió 
d’Honor, la màxima cate-
goria, amb dos triomfs da-
vant de rivals complicats 
que aspiren a guanyar el 
campionat. 

Les victòries. A la primera 
jornada, el conjunt local 
va vèncer el Marfil Santa 
Coloma per 2-1 i, a la set-
mana següent, es va impo-
sar al Martorell a domicili 
per 2-6 en un gran matx 
dels montcadencs. “Te-
nim equip per guanyar 
la lliga però no ens hem 

de confiar i anar partit a 
partit”, opina el tècnic José 
Andrés, qui ha avançat 
que si es guanya a la pis-
ta de l’Olesa a la pròxima 
jornada “ens col·locarem 
líders en solitari”. El con-

junt benjamí està format 
per cinc jugadors de segon 
any –que la campanya an-
terior ja van quedar sots-
campions de Catalunya– i 
quatre noies que han pujat 
del prebenjamí.
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L’equip ha guanyat un matx i n’ha empatat un altre
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El capità, Marc Ballester, controla una pilota davant dos rivals del Marfil L’equip juvenil de La Salle 
ha encaixat dues derrotes 
als dos primers partits de 
la competició de Primera 
Catalana. Els nois de Marc 
Revuelta van perdre contra 
el Pardinyes de Lleida per 
un ajustat 30-31 al pavelló 
Miquel Poblet en la prime-
ra jornada. El matx va ser 
molt igualat, tot i que la 
falta d’encert local de cara 
a porteria al darrer quart 
d’hora de partit va impe-
dir a La Salle sumar la vic-
tòria. A la segona jornada, 
els montcadencs van visitar 
la pista del Granollers, que 
es va imposar de forma 
clara per un contundent 

43-17. “Aquest resultat 
era d’esperar, fa més mal 
el primer perquè es va 
perdre només d’un gol a 
casa”, explica l’entrenador, 
Marc Revuelta, qui confia 
poder recuperar tots els 
lesionats i disputar ja un 
partit amb tots els jugadors 
disponibles.  

El juvenil inicia la lliga 
amb dues derrotes  

HANDBOL. CH LA SALLE
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El juvenil va perdre d’un gol (30-31) contra el Pardinyes al pavelló M. Poblet
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> El juvenil de futbol sala, a dalt
L’equip juvenil de l’EF Montcada ha començat amb bon 

peu al campionat de lliga de Primera Divisió. Els mont-

cadencs han guanyat les dues primeres jornades amb 

un bon joc. Al primer matx, el conjunt local va superar 

el Vilassar de Mar a domicili per 3-4, mentre que a la 

setmana següent, en el primer partit disputat a casa, els 

nois van aconseguir una victòria brillant contra el Premià 

per 5-1. D’altra banda, el bloc infantil de l’EF Montcada 

ha fet un mal inici de lliga amb dues derrotes consecu-

tives contra el Bonaire, per 1-4, i a la pista del Rubí per 

6-4. Els montcadencs juguen al Grup Quart de Segona 

Divisió | SA
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> Mal inici del cadet del Can Cuiàs
L’equip cadet de l’Associació Esportiva Can Cuiàs ha perdut 

els dos primers partits de lliga al Grup Primer de Segona 

Divisió. Els montcadencs van caure per 10-2 a la pista del 

Maristes a la primera jornada de la competició. En el segon 

matx, el conjunt local va ensopegar a casa contra el Claret 

Futbol Sala per 1-5. Els montcadencs ocupen l’última posició 

empatats amb cap punt amb el Prosperitat i el CET 10  | SA
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