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BÀSQUET. GRUP C DE LA LLIGA EBAEl Valentine perd opcions en
sumar dues derrotes seguides

L’equip va ensopegar a la pista de l’Esplugues per 80-77 i a casa, davant del Navàs, per un clar 70-98

Les dues últimes jornades no
han estat gaire positives per al
Valentine masculí, que s’ha
distanciat a dues victòries de la
zona del play-off d’ascens del
Grup C. Els montcadencs van
perdre els darrers partits de la
Lliga EBA a la pista de l’Es-
plugues per 80-77, jugat el 18
de febrer, i al pavelló Miquel
Poblet el dia 25 davant del
Navàs, el líder, per un clar 70-
98. El Montcada ha baixat fins
a la setena posició amb 10
triomfs i 9 derrotes, empatat
amb el Sant Pere de Terrassa.
Les claus. Contra el conjunt
del Baix Llobregat, el Montcada
va deixar escapar un triomf que
tenia molt encarrilat a falta de
quatre minuts per a l’acabament
del matx, amb un avantatge de
15 punts. L’encert de l’Esplu-
gues en el llançament exterior i
la manca de reacció del Valen-
tine –“juntament amb una dosi
de despropòsits arbitrals”, en
opinió del capità Jordi Pons–
van ser les causes de l’enso-
pegada del conjunt que entrena
César Saura.
Les errades a Esplugues es van
tornar a repetir en el darrer
matx a casa davant un rival que
va demostrar amb escreix
perquè es troba a la primera
posició del Grup C, amb 4 der-
rotes en 19 jornades. El
Valentine va començar bé però,
en els darrers instants del pri-
mer quart, el Navàs es va mos-
trar molt encertat en atac, a
diferència del Montcada que no
va estar bé ni en atac ni en de-
fensa. “No vam tenir la pacièn-
cia suficient per remuntar el  >>  Pardo ha tornat al Valentine

SANTI ROMERO
sílvia alquézar
lluís maldonado
redacció

marcador advers”, ha dit Saura,
qui reconeix que el rival va fer
moltes cistelles fàcils fruit dels
errors montcadencs.
Respecte al distanciament dels
llocs capdavanters després de
les dues últimes derrotes, la
plantilla no ho veu com un
problema, ja que encara que-
den dos mesos de competició i
cada setmana hi ha molts canvis
a la taula. El que sí preocupa al
tècnic montcadenc és que
l’equip “recuperi la credi-
bilitat de joc, no permetent

PARDO TORNAPER SUBSTITUIRLLUÍS CURTO

canvis

El base Lluís Curto no va jugar
els dos darrers partits de lliga,
contra l’Esplugues i el Navàs.
El jugador local es perdrà el que
resta de temporada a causa
d’un trencament del tendó ro-
tulià del genoll de la cama dreta,
que es va fer fortuitament dies
abans de jugar al Baix Llobregat
en una de les classes dels estu-
dis que cursa a l’Institut de Na-
cional d’Educació Física. Curto
va ser operat el dia 16 amb èxit.
Tot just tenir l’alta mèdica, el ba-
se va voler estar al costat dels
seus companys al matx contra
l’Esplugues. El jugador va la-
mentar la lesió, tot just en un
moment dolç de la seva tra-
jectòria: “Ara toca donar suport
a l’equip i fer tot el possible per
recuperar-me i estar bé de
cara a la temporada vinent”.
Per substituir la baixa de Curto,
el Valentine ha recuperat l’exju-
gador local Ivan Pardo, que l’any
passat es va retirar. Pardo ja va
debutar al matx a casa contra el
Navàs, on va jugar uns tres
minuts. “Creiem que ens pot
ser útil la seva aportació”, ha
dit el tècnic, César Saura. LM

>> ATLETISME. Cros
Carles Cera,
catorzè per
equips al

torneig estatal

sílvia alquézar
redacció

El corredor Carles Cera, al Ri-
pollet Unió Atlètica (RUA), va
aconseguir la catorzena posició
per equips de 40 conjunts
participants al Campionat
d’Espanya de cros per clubs,
disputat a Xerès el passat 25 de
febrer. L’atleta de Can Cuiàs va
entrar el 57 d’un total de 215
arribats i va recórrer la distància
de 12.665 metres en 40 minuts i
29 segons. El circuit va
transcórrer a la Pradera Hípica
de Chapín, un trajecte bastant
pla. “Va ser una cursa molt
ràpida. Estic content perquè he
complert els objectius a nivell
d’equip i personal”, ha indicat
Cera, qui ha recordat que a
l’estat es troben els millors
equips de fons de tot Europa.
El Campionat d’Espanya va
comptar amb la participació de
més de 2.300 atletes de totes les
categories, de 430 clubs diferents.
Punt final. Amb el torneig
estatal, el corredor montcadenc
ha tancat la temporada de cros-
sos, amb una valoració positiva.
“He fet una campanya accep-
table, tenint en compte que no
he pogut entrenar com m’hau-
ria agradat”, ha manifestat Cera.
A partir d’ara, l’atleta local, al
RUA, començarà a preparar la
pista a l’aire lliure.

 >> Carles Cera

 >> L’aler Àlex Arenas fa un bàsquet al matx contra el Navàs
bàsquets fàcils als rivals com
ha succeït als darrers enfron-
taments”, opina Saura.
En el pròxim partit, el Valen-
tine es desplaçarà el 3 de març,
a la pista del Ripollet, el
penúltim classificat, tot i que
s’ha reforçat en les últimes
setmanes per intentar salvar la
categoria EBA. En el proper
matx al pavelló Miquel Poblet,
el Montcada rebrà el dia 11
l’Universitat de Saragossa, el
cuer del Grup C amb només
dues victòries en 19 jornades .

 SANTI ROMERO

ARXIU
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>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada perd el lideratge
i també el primer partit a domicili
sílvia alquézar
redacció

FOTOS: SANTI ROMERO

El CD Montcada no va tenir un
bon dia en el seu desplaçament
al camp del Vilassanès, on va en-
caixar la primera derrota de la
temporada a domicili per 3-1,
amb gol de Sergio. L’ensopegada
li ha fet perdre el lideratge del
Grup Primer de Preferent en
favor del San Cristóbal de
Terrassa, que té 48 punts, dos
més que el conjunt montcadenc.
L’equip que dirigeix Toni Ca-
rrillo no va fer un bon partit
davant un rival que es troba
situat a la zona baixa de la
classificació lluitant per eludir el
descens. Malgrat no jugar bé, el
Montcada guanyava per 0-1 a
manca d’un quart d’hora per al
final,  quan hi va haver la topada
fortuïta d’un rival amb Mejía,
que el va deixar uns minuts in-
conscient. El matx va estar aturat
uns 20 minuts fins que els serveis
mèdics van reanimar el davanter
montcadenc i l’ambulància el va
traslladar a l’hospital de Mataró,
on va ser donat d’alta en 24
hores. L’incident va trasbalsar els
seus companys, que van veure
com en 15 minuts el Vilassanès
va donar la volta al marcador i
es va emportar el triomf.

 >>  Claudio Pérez (12) i Jordi Jiménez al matx contra el Montornès

>> ENSURT
Mejía queda

inconscient en
rebre un cop
fortuit al cap

sílvia alquézar
redacció

Per sort, la
topada de
Mejía amb
un rival no-
més va que-
dar en un
ensurt. En
el moment
de tancar aquesta edició, el ju-
gador es recupera favorable-
ment del cop que va rebre a la
templa. El davanter, de 31
anys, va caure fulminat al ter-
reny de joc i, gràcies a la ràpida
reacció del fisioterapeuta del
club, va recuperar la conscièn-
cia. Mejía va ser traslladat a
l’hospital de Mataró, on va es-
tar 24 hores en observació. La
plantilla i la directiva van viure
amb molta angoixa la lesió del
davanter local, que ja porta
quatre temporades al club
montcadenc. “Va ser un mal
tràngol que, per sort, ha
tingut un final feliç”, ha
comentat el vicepresident,
Gonzalo Frasnedo, que va
acompanyar al jugador lesionat
a l’hospital juntament amb el
president del CD Montcada,
Antoni Alcalà.

 >>  Josué controla una pilota davant un rival del Sant Celoni, que no va poder fer res per aturar el Montcada

 >> El Santa Maria juga al camp antic de la Ferreria

>> FUTBOL. Segona Regional
El Sant Joan cau per

la mínima al nou estadi
El Sant Joan va perdre el darrer
matx de lliga disputat al nou es-
tadi de la Ferreria contra el
Montornès per 0-1, amb un gol
en pròpia porta. El conjunt lo-
cal va disposar de diverses
ocasions i va enviar al pal un
parell de pilotes. “Ens costa fer
gols”, ha dit el directiu, Toni
Ortega. De fet, el Sant Joan ha
marcat 28 gols en 22 jornades i

>> FUTBOL. Segona Regional
El Santa Maria suma

un nou resultat negatiu El derbi de
Segona serà
l’11 de març

>> FUTBOL

El derbi montcadenc del Grup
Novè de Segona Regional serà
el dia 11 de març. El Sant Joan
jugarà com local al nou estadi de
la Ferreria. A la primera volta,
l’enfrontament va acabar amb
taules (0-0). Els dos equips van
jugar amb molt de respecte i es-
portivitat. A més, aquell dia va
tenir lloc el duel entre els ger-
mans Claudio i Ramón Sanz, el
primer milita al conjunt de Can
Sant Joan i el segon a l’equip de
Terra Nostra. El matx comen-
çarà a les 12h.

sílvia alquézar
redacció

Valoració. El tècnic local era
conscient que un dia o un altre
s’havia de produir la derrota.
“Vam viure una situació difícil
que, evidentment, ens va in-
fluir. Tot i això, hem de ser
crítics i veure que no vam ju-

gar bé”, ha dit Carrillo, qui ha
remarcat que al darrer matx es
van encaixar dos gols a pilota
parada “un fet poc habitual en
el nostre equip”. A la jornada
anterior, el Montcada no va
tenir cap problema per superar

de forma clara el Sant Celoni –
també a la part baixa– per 5-2,
amb gols de Putxi (2), Sergio,
Mario i Mejía. La plantilla vol
oblidar l’última derrota amb un
triomf contra el Sant Cugat el 4
de març a casa.

SANTI ROMERO

sílvia alquézar
redacció

 >> Una jugada del derbi anterior

n’ha encaixat 27. La derrota
trenca una ratxa de tres resultats
positius, l’últim va ser el 18 de
febrer al camp del Sant Celoni
B, el cuer del Grup Novè de
Segona Regional, per 0-2. El
conjunt local no va tenir molts
problemes per superar un rival
molt fluix format sobretot per
jugadors joves, alguns d’ells en-
cara juvenils. El Sant Joan es
troba a la novena posició amb
30 punts.

LAURA GRAU

SANTI ROMERO

El Santa Maria segueix immers
en la ratxa negativa de resultats
de les últimes jornades. Els dos
darrers partits ha encaixat dues
derrotes a domicili: al camp del
Vilamajor per 2-1 –amb gol de
Javier Bermejo– i a Cardedeu
per 1-0. El conjunt local va tenir
les seves opcions de guanyar, ja
que l’àrbitre va anul·lar un gol a
falta de cinc minuts per fora de

sílvia alquézar
redacció

joc. “Només ho va veure ell”,
ha dit el capità, Javier Lara, qui
ha reconegut que a l’equip li cos-
ta fer gols, entre d’altres raons,
per l’absència del davanter cen-
tre Cristian, lesionat. El dia de
Vilamajor, el Santa Maria va per-
dre per un gol en pròpia porta
als darrers minuts. “No hem tin-
gut gaire sort en els últims
partits”, ha indicat el capità, que
ja s’ha recuperat dels seus pro-
blemes físics.
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L’STE remunta
el Can Titó i segueix
a prop de l’Hospitalet

>> FUTBOL SALA. Grup Cinquè de Primera A

rafa jiménez
pla d’en coll

FOTOS: SANTI ROMERO

 >> El jugador montcadenc Marc Sala va estar molt encertat durant tot el partit i va ser l’autor de dos gols

L’STE Group Montcada va so-
lucionar amb una nova victòria
el seu partit ajornat, per la cele-
bració del Carnaval, davant el
Can Titó Vilanova del Camí (6-
3). Aquest triomf permet que
els homes de Carlos Leandro
continuïn a dos punts del líder,
l’Hospitalet, que no va fallar a
casa, una setmana abans, davant
el Manresa. El partit amb el Can
Titó va suposar el debut de Jai-
me Sánchez Solana, exala pivot
del Sícoris i germà d’Emilio.
Kimet, l’altre fitxatge del club
d’Eusebio Carrero, va tornar a
jugar i va heretar el dorsal 7
deixat per Cristian, que va
demanar la baixa pocs dies
abans.
Inici dolent. El duel amb el
Vilanova del Camí no va
començar gens bé ja que els
visitants van fer dos gols en el
primers cincs minuts. A l’STE
Montcada li va costar reaccionar
i no va aconseguir retallar
distàncies fins al minut 10

gràcies a un gol d’Emilio, que
va poder celebrar així la seva
recent paternitat. A tres minuts
del descans, va arribar la remun-
tada de l’STE. En només un
minut van caure tres gols: dos
de Marc Sala i un altre d’Emilio.
Abans del final de la primera
meitat, el jove Miguelito va tenir
temps per augmentar les distàn-
cies amb el cinquè gol.
La segona part va ser molt més
avorrida. El Can Titó va mos-
trar una mínima reacció amb un
gol, al minut 30, però la victòria
mai va estar en perill. Xavi
Oliveras va fer el definitiu 6 a 3
a quatre del final. Amb tres
punts més a la butxaca, Carlos
Leandro valorava la situació de
l’equip a deu partits del final de
la lliga: “Quan un està segon,
no queda un altre remei que
guanyar i esperar, sense obses-
sionar-se amb què el primer
falli. Encara queda molta lliga
i pot passar de tot”.
L’STE Group jugarà el 3 de
març a la pista de l’Andorra
de Terol, que ha guanyat els
darrers cinc partits.

CRISTIAN, TERCERA BAIXA DE L’STE GROUP MONTCADA
novetats a la plantilla

Quim Salvat, Tabo i la set-
mana passada Cristian.
Aquests han estat els tres
jugadors que han deixat la
plantilla de l’STE Group
Montcada en el que portem de
temporada. “No sé si és cul-
pa meva o seva, però la
veritat és que el rendiment

de Tabo i Cristian, ja sigui
pel sistema de joc o per la
falta d’adaptació, no estava
sent bo”, ha comentat  Carlos
Leandro a l’hora de justificar les
últimes dues baixes. El tècnic
de l’STE Montcada està molt
satisfet amb les incorpo-
raciones de Kimet i Jaime Sola-

na, dos jugadors que coneix
bé de la seva etapa al FC Bar-
celona i que ja va voler fitxar
a principi de temporada. “Sap
greu que hagin de marxar
jugadors, però ara, amb els
dos nous, l’equip ha sortit
reforçat”, ha explicat Lean-
dro. RJ
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>> HANDBOL MASCULÍ. Fase de descens de la Lliga Catalana

La Salle comença amb una
victòria a la pista del Sant Martí
sílvia alquézar
redacció

La Salle ha començat amb bon
peu la fase de permanència de
la Lliga Catalana, en superar el
Sant Martí Adrianenc, un equip
jove però de qualitat, per 22-25.
El matx va ser força igualat,
però la veterania dels montca-
dencs va ser determinant en els
moments claus del final del par-
tit. Cal destacar l’excel·lent ac-
tuació del porter Evángel i
l’aportació ofensiva de dos ju-
gadors del segon equip sènior,
Albert i Chus, que van fer un
gran partit juntament amb el
seu company al conjunt B, el
pivot David Medina. La Salle
ha passat a la segona ronda amb
13 punts, gràcies als triomfs que
va aconseguir a la primera fase
davant dels rivals que també han
quedat enquadrats al grup de la
fase de permanència.
D’altra banda, l’equip que diri-
geix Jaume Puig està de dol per
la mort sobtada del pare del pi-
vot Sergi Pascual, el dia 25.  >> El capità, Xavi Martí, intenta marxar de dos rivals  >>Roser Bordes va ser una de les baixes al matx contra l’Igualada

>> HANDBOL FEMENÍ. Primera Catalana

La Salle perd a la pista
de l’Igualada, el líder

SANTI ROMERO

>> BÀSQUET FEMENÍ
L’Elvira venç
el Collblanc

 >> Lourdes lluita contra una rival

sílvia alquézar
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La Salle ISTE va perdre contra
l’Igualada per 27-22 en el darrer
matx que ha disputat de Prime-
ra Catalana. Les montcadenques
van viatjar a la capital de l’Anoia
amb només 7 jugadores, un fet
que va quedar palès als darrers
minuts quan La Salle no va po-

El conjunt sènior femení del CB
Elvira Cuyàs va aconseguir una
important victòria contra el Coll-
blanc-La Torrassa per 49-41 en el
matx que va disputar al gimnàs
municipal el 17 de febrer. En la
darrera jornada, el partit que
havia de jugar a la pista del CN
Sabadell s’ha ajornat fins al 7 de
març. L’Elvira es troba a la
tretzena posició del Grup Quart
de Segona Catalana amb 6
victòries i 11 derrotes. El conjunt
de Mas Rampinyo jugarà el 3 de
març al gimnàs municipal contra
el Sant Quirze i, el dia 10, visitarà
la pista del Bàsquet Seca de Lleida,
el segon classificat. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

>> BÀSQUET FEMENÍ

El Valentine femení segueix una
jornada més al capdavant de la
classificació del Grup Quart de
Segona Catalana, després d’ha-
ver guanyat els dos últims partits.
El 24 de febrer es va imposar al
Caldes per 75-46 i, a la jornada
anterior, va vèncer el Granollers
a domicili per 48-65. En els
propers enfrontaments, el
Montcada ha de visitar la pista
del Balaguer i rebre al gimnàs
municipal a l’Andorra, ambdós
conjunts situats a la zona mitjana
de la taula. SA

El Valentine es
consolida en
el lideratge

 >> L’escolta local Deborah fent una entrada a cistella

der mantenir el ritme i el rival
va aprofitar per marxar en el
marcador, fins llavors força
igualat. A la setmana anterior,
l’equip local va vèncer el Ba-
nyoles, fins llavors líder empatat
amb l’Igualada, per 30-22. El bloc
ha experimentat una millora del
joc gràcies al canvi de defensa,
més pressionant.

SANTI ROMERO
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>> ESCACS. Campionat de Catalunya per equips

La UE Montcada cau derrotada
després de dos anys i mig invicta
sílvia alquézar
redacció

SANTI ROMERO

La UE Montcada va perdre con-
tra el Figueres per 4’5 a 5’5 en la
quarta ronda del Campionat de
Catalunya per equips, disputada
el 18 de febrer al pavelló Miquel
Poblet. Aquesta derrota posa fi a
una trajectòria excel·lent, amb 23
rondes d’imbatibilitat, és a dir,
més de dos anys i mig sense
perdre. “Algun dia havia de
passar. No hem tingut una bona
jornada”, ha indicat el president,
Jaume Izquierdo, qui ha recordat
que no van jugar els dos primers
taulers: els grans mestres Radek
Kalod, de Bulgària, i Juan Borges,
de Cuba. El primer tauler tenia
un compromís internacional,
mentre que el jugador cubà enca-
ra no disposava de l’autorització
per sortir del seu país.
L’enfrontament contra el bloc de
l’Alt Empordà va ser força igualat
i no es va decidir fins a l’última
partida.
Reacció. La UE Montcada es
va refer de l’ensopegada a la
cinquena ronda, amb un triomf
important a Barberà per 4’5 i 5’5.
L’equip local, amb tots els

 >> El gran mestre Radek Kalod –dreta– no va poder jugar contra el Figueres a la quarta ronda del torneig català

>> KARATE

Dues medalles
al torneig català

 >> David Bermejo i Judith Oliva després d’aconseguir les medalles

>> MUNTANYISME
‘Montcada

camina’ fins al
Pou de Glaç

>> SORTIDES

La Penya Barcelonista
inicia la nova temporada

jugadors, va patir de valent per
imposar-se al conjunt revelació de
la temporada, debutant a la
Divisió d’Honor que, fins al
derbi vallesà, es mantenia imba-

tut coliderant la classificació. Al
principi, el Montcada va comen-
çar bé manant en el marcador,
però al final es van perdre par-
tides que semblaven guanyades,

que van permetre al Barberà
empatar a 4’5. El punt de la
victòria el va aconseguir Lluís
Luna a falta de 12 segons per a
l’acabament del temps.

La Penya Barcelonista de
Montcada ha presentat el nou ca-
lendari de sortides del 2007. La
primera tindrà lloc el 17 de març
i consistirà en una visita guiada
al castell medieval de Florejacs
(la Segarra). D’altra banda,
l’entitat té previst organitzar una
sardinada a Llançà al mes d’abril
i una sortida de cap de setmana
a la Vall de Boí, al maig. A ban-
da de les excursions, la Penya,

que compta amb uns 270 socis,
centra la seva activitat en el
seguiment dels partits que el FC
Barcelona juga al Nou Camp.
La Penya tancarà la temporada
de sortides sòcioculturals amb
un sopar per celebrar el  seu 33è
aniversari, el 21 de setembre. La
commemoració també inclou un
espectacle infantil i una
xocolatada per als més petits a la
plaça de l’Església. SA

sílvia alquézar
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El Centre Excursionista de
Montcada, el Cim, i l’Institut
Municipal d’Esports i Lleure
(IME) organitzen el pròxim 11
de març una nova sortida dins
el programa Montcada camina
amb... Aquesta vegada els
participants arribaran fins al
Pou de Glaç, a la llera del Besòs.
Les persones interessades han de
ser-hi a les 9h al col·legi La Salle,
cantonada amb la rambla dels
Països Catalans.
A banda d’aquesta caminada, el
Cim també ha previst una sor-
tida matinal el dia 3 als Ecos de
Montserrat. Cal portar l’aigua
i l’esmorzar. L’excursió comen-
çarà a les 8h al col·legi La Salle i
la tornada és prevista a les 15h.
D’altra banda, coincidint amb
el primer diumenge de cada
mes, el Centre Excursionista de
Montcada organitza una sortida
en bicicleta de muntanya pels
voltants de Montcada. Les per-
sones que vulguin participar
han de presentar-se a les 8h a la
plaça de l’Església. La dificultat
del recorregut s’adaptarà al
nivell dels assistents.

Dos karateques del Club Shi-
kan Montcada van aconseguir
dues medalles al Campionat de
Catalunya, disputat a Lliçà d’A-
munt. Judith Oliva va guanyar
el guardó de plata, mentre que
David Bermejo va obtenir-ne el
de bronze. Ambdós karateques
han estat preseleccionats per
participar amb el combinat
català al Campionat d’Espanya,
que es farà al març a Alcalá de
Henares (Madrid). SA
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més en 2 minuts
FUTBOL SALA. STE GROUP B > Territorial
Ensopegada després de molts partits
L’STE Group Montcada B va perdre contra el Premià,
el líder del Grup Segon de Territorial, per 5-3. Aquesta
derrota trenca una excel·lent trajectòria del conjunt
montcadenc, que ha coincidit amb l’arribada del nou
tècnic, Manel Sol, que ha significat el revulsiu de l’equip
per sortir de la zona de descens i situar-se en una posició
còmoda a la classificació. L’STE B es troba al novè lloc
amb 24 punts en 17 jornades. SA

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS > 1a Divisió
Derrota contra el Martorelles
L’Associació Esportiva Can Cuiàs va caure derrota-
da contra el Martorelles per 4-2 en el darrer matx
de lliga, disputat el 17 de febrer. Els montcadencs es
troben a la sisena posició del Grup Segon de Prime-
ra Divisió amb  26 punts. L’AE Can Cuiàs aspira a
quedar entre els primers classificats. SA

HANDBOL. SALLE B > Segona Catalana
La Salle B inicia la segona volta ambun triomf contra el Vilamajor, el líder
El sènior B de La Salle Montcada ha començat la
segona volta de Segona Catalana amb una victòria
contra el Vilamajor, el líder de la categoria, per 31 a
26 en el matx disputat el 24 de febrer a la pista muni-
cipal coberta. El conjunt montcadenc es troba a la
sisena posició amb 18 punts en 14 jornades. L’equip
local no va tenir un començament positiu però, a
mesura que han passat les jornades, han anat millorant
el joc i els resultats. De fet, l’objectiu del sènior B és
seguir formant els joves jugadors perquè en un futur
puguin pujar al primer equip de l’entitat, que milita
a la Lliga Catalana, la màxima categoria. La Salle jugarà
la pròxima jornada contra el Riudoms, el cuer, amb
cap victòria en tota la temporada. SA

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN > Ct. B
Victòria contra el Gaudí a domicili
El sènior femení del CEB Can Sant Joan (a la foto) va
sumar un nou triomf al darrer partit contra el Gaudí per
46-71. L’equip és cinquè amb 27 punts al Campionat català
B. Per la seva
banda, el bloc
masculí de
l’entitat va
caure derrotat
en el seu des-
plaçament a
Mollet per 77-
47. La seva
classificació no
és bona, ja que
està al tretzè
lloc amb 22
punts. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

les classificacions
FUTBOL SALA
Primera A. Grup 5
Jornada 20
STE-Vilanova 6-3
Equip Pj. Pt.1 L’Hospitalet 20 50
2 STE 20 48
3 Monistrol 20 40
4 Teruel 20 36
Territorial. Grup 2
Jornada 18
Premià-STE B 5-3
Equip Pj. Pt.1 Premià 18 43
2 Palau 18 42
3 Parets 18 36
9 STE Group 17 24
Primera Divisió. Grup 2
Jornada 18
Martorelles-C.Cuiàs4-2
Equip Pj. Pt.1 Sta. Coloma 18 43

2 Touring 16 34
3 Sínia 16 30
7 Can Cuiàs 17 26
BÀSQUET
Lliga EBA. Grup C
Jornades 18 i 19
Esplugues-Valentine80-77
Valentine-Navàs 70-98
Equip Pj. Pt.1 Navàs 19 34
2 Tarragona 19 32
3 Olivar 19 31
7 Valentine 19 29
2a Catal. masc. Grup 1
Jornades 19 i 20
Centelles-Mont. B74-66
Mont. B-St. Quirze 86-89
Equip Pj. Pt.1 Manlleu 20 34
2 Santpedor 20 33
3 Llívia 20 33
12 Montc. B 20 27

Territorial masc. Grup 2
Jornades 18 i 19
Descansa: Elvira
Elvira-Canovelles 63-82
Equip Pj. Pt.1 St. Celoni 18 35
2 Canovelles 18 34
3 Manlleu 18 31
5 Elvira 17 29
Ct. Català B masc. Grup 1
Jornades 18 i 19
St. Joan-Llagosta a.
Mollet-St.Joan 77-47
Equip Pj. Pt.1 Minguella 17 32
2 Canet 17 30
3 Valldemia 18 30
13 C. St. Joan 16 22
2a Catalana fem. Grup 4
Jornades 18 i 19
Granollers-Valentine48-65
Valentine-Caldes 75-46
Elvira-La Torrassa 49-41

Sabadell B-Elvira a.
Equip Pj. Pt.1 Valentine 19 36
2 Seca 19 34
3 Mollet 19 33
4 St. Cugat 19 31
15 Elvira 17 23
Ct. català B fem. Grup 1
Jornades 18 i 19
St. Joan-Ribes a.
St.Joan-Gaudí 46-71
Equip Pj. Pt.1 AECS 21 16 31
2 Castellar 17 30
3 Sarrià 15 29
5 Sant Joan 16 27
FUTBOL
Preferent. Grup 1
Jornades 21 i 22
Montcada-St. Celoni5-2
Vilassanès-Montc. 3-1
Equip Pj. Pt.

1 S. Cristóbal 22 48
2 Montcada 22 46
3 Vic 22 42
4 Llagostera 22 39
2a Regional. Grup 9
Jornades 21 i 22
St. CeloniB-St. Joan 0-2
Vilamajor-Sta Maria  2-1
Cardedeu-Sta.Maria  2-1
St. Joan-Montornès   0-1
Equip Pj. Pt.1 Franqueses 22 49
2 Vilanova 22 46
3 Cardedeu 22 45
9 Sant Joan 22 30
14 Sta. Maria 22 25
2a Divisió. Grup 2
Jornades 17 i 18
Palau-EF Montc. 1-15
Montcada-St. Quirze0-4
Equip Pj. Pt.1 Vic 15 45
2 Gurb 17 37
3 EF Montc. 17 34

4 St. Quirze 15 34
HANDBOL
Lliga Catal. Permanència
Jornada 1
Sant Martí-Salle A22-25
Equip Pj. Pt.1 Bordils 1 18
2 Palautordera 1 17
3 Manyanet 1 16
4 Salle 1 15
2a Catalana masculí
Jornades 15 i 16
Salle B-Tarragona a.
Salle B-Vilamajor 31-26
Equip Pj. Pt.1 Vilamajor 16 24
2 St. Quirze 16 23
3 Bordils 16 21
6 Salle B 14 18
Primera Catalana femení
Jornades 6 i 7
Salle-Banyoles 30-22

Igualada-Salle 27-24
Equip Pj. Pt.1 Igualada 6 11
2 Banyoles 7 10
3 Agramunt 6 8
7 Salle 6 5
ESCACS
Campionat de Catalunya
-Divisió d’Honor
Montc. A-Figuers 4’5-5’5
Barberà-Montc. A 4’5-5’5
-Preferent. Grup III
Montc. B-Castelld. 6-4
Colón B-Montc. B 4-6
-Segona. Grup VII
Santcuga.-Mont. C 4-4
Mont. C-Castellar B5’5-2’5
-Tercera. Grup XII
Sabadell-Mont. D 1-3
Mont. D-Mollet C 2-2

BÀSQUET. CB MONTCADA > 2a Catalana
Un altre cop per la mínima
El sènior B del CB Montcada va tornar a perdre en
l’última jornada per pocs punts, una situació que s’ha
repetit en nombroses ocasions al llarg d’aquesta tempo-
rada. El conjunt montcadenc va caure derrotat al pavelló
Miquel Poblet contra el Sant Quirze de Besora, als llocs
capdavanters de la taula, per un ajustat 86-89. El
Montcada es troba a la dotzena posició amb 27 punts, al
Grup Primer de Segona Catalana, i la seva permanència
a la categoria perilla. Molts partits amb finals ajustats
han acabat amb victòria del rival degut, entre d’altres
qüestions, a la joventut de la plantilla.  SA

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS > TerritorialCinquè, amb 29 punts
El sènior masculí del CB Elvira Cuyàs va perdre el
darrer matx contra el Canovelles, el segon, per 63-82.
Els montcadencs ocupen la cinquena posició del Grup
Segon del Campionat Territorial, amb 29 punts. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

FUTBOL. EF MONTCADA > Segona femení
Pas enrera a la classificació
L’equip femení de l’EF Montcada ha baixat a la ter-
cera posició del Grup Segon de Segona Divisió,
després de perdre el 25 de febrer al nou estadi de la
Ferreria contra el Sant Quirze de Besora, el quart
classificat, per 0-4. Les montcadenques són ara ter-
ceres amb 34 punts en 17 jornades, a tres de diferència
del segon, el Gurb. El líder continua sent el Vic. SA

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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El Real Madrid ha exigit jugar a casa després de fer-ho dos anys seguits a Montcada

El derbi entre blaugranes iblancs es disputarà a Madrid
>> IME. Inauguració
Nou Parc de Salut
a Lluís Companys

>> ATLETISME. Campionat d’Espanya de cros per equips

El conjunt cadet de la Jo-
ventut Atlètica Montcada
va finalitzar a la vintiqua-
trena posició d’un total de
39 clubs participants al
Campionat d’Espanya de
cros per equips, disputat
a Xerès el passat 25 de fe-
brer. El primer montca-
denc a travessar la meta va
ser Aitor Martín, que va
acabar al lloc 30. El cor-
redor local va fer un re-
gistre de 21 minuts i 34
segons en una distància de
6.230 metres. Pel que fa a
la resta de components de
l’equip, Oualid Nassiri va
entrar el 54 amb un temps
de 22 minuts i 6 segons;
Adrián Serrano va ser el
87 amb una marca de 22
minuts i 39 segons; i Lluís
Naval va acabar el 196
amb un registre de 25
minuts i 6 segons. En to-
tal, l’equip montcadenc va
sumar 367 punts. El con-
junt cadet s’ha mostrat
content per la classificació
i l’experiència viscuda, ja
que ha estat la primera ve-

NÚRIA SÁNCHEZ

 JOSEP MARTÍN

>> El porter del R. Madrid Paco Buyo atura un xut de Luis Enrique al matx jugat l’any passat

núria sánchez
montcada

sílvia alquézar
redacció

SÍLVIA ALQUÉZAR

>> Aitor Martín va començar encapçalant la prova

Les estrelles del Real Ma-
drid volen jugar el derbi
de veterans amb el FC
Barcelona a casa. Així ho
han fet saber a l’empresa
organitzadora del partit,
Futbol Indoor Events, la
qual –gràcies al suport de
l’Ajuntament de Mont-
cada– va portar l’esdeve-
niment al pavelló Miquel
Poblet en els darrers dos
anys, sempre coincidint
amb el matx a Barcelona
dels dos primers equips
d’ambdues entitats a la
Lliga de Primera Divisió.
Altres opcions. Els dos
duels jugats a la ciutat en-
tre blaugranes i blancs –
amb la participació de
jugadors mítics d’ambdós
clubs– van despertar força
expectació, amb entrades
històriques a l’equi-
pament esportiu de Pla
d’en Coll. El pròxim

>> KARATE. Aleví, infantil i juvenil

El conjunt cadet de la
JAM acaba al lloc 24

El Miquel Poblet acull
el Campionat català
sílvia alquézar
redacció

El pavelló Miquel Poblet
acollirà el 3 de març el
Campionat de Catalunya
de karate en les categories
aleví, infantil i juvenil. El
torneig, que comptarà
amb la participació de més
de 300 karateques, serà
classificatori per al Torneig
d’Espanya, que tindrà lloc
el pròxim mes d’abril a Lo-
gronyo. Del Shi-kan

>> ESCACS
Comença

la Territorial
La UE Montcada ha fet
un bon paper a la primera
jornada del Campionat
Territorial de Barcelona,
que va tenir lloc el 24 de
febrer a les Colònies Güell
de Santa Coloma de Cer-
velló. El club montcadenc
va aconseguir classificar
per a aquesta fase un total
de 7 escaquistes. El torneig
territorial consta de tres
rondes. Les dues properes
seran el 3 i 10 de març al
mateix lloc. SA

partit entre Barça i Ma-
drid serà el 10 de març al
Nou Camp, però
enguany no hi haurà
derbi de veterans a Mont-
cada. “Entenem que el
Madrid vulgui jugar a
casa. Els jugadors diuen

que s’han trobat bé a
Montcada, però que ara
els toca venir als jugadors
del Barça”, ha dit el regi-
dor d’Esports, Juan Parra
(PSC), qui ha avançat que
l’Ajuntament està en ne-
gociacions per portar un

altre partit de veterans
d’alt nivell al pavelló
Miquel Poblet. “Estem
mirant a veure si és
possible poder portar el
Barça amb algun altre
equip de Primera”, ha
indicat l’edil. >> Dues usuàries als nous aparells de la plaça Ll. Companys

>> NATACIÓ
Competició
a Barberà

L’Escola de Natació de
l’Ajuntament de Montca-
da segueix fent un bon pa-
per al Campionat Comar-
cal. La piscina de Barberà
va acollir el 24 de febrer
la tercera jornada, on
també els locals van pujar
al podi en diverses oca-
sions. La propera cita serà
el 10 de març a Ripollet.
Montcada Aqua acollirà
la final el 14 d’abril. SA

>> IME. Trobada al Pla d’en Coll
Bona inscripció a la
jornada de beisbol

sílvia alquézar
redacció

La zona d’atletisme de
Pla d’en Coll acollirà el
pròxim 10 de març de 10
a 14h la primera jorna-
da de beisbol, a la qual
s’hi ha inscrit la major
part dels equips de la
Lliga Escolar que, durant
aquest dia canviaran les
pilotes de bàsquet o fut-

bol sala per un bat i un
guant i coneixeran con-
ceptes com strike o home-
room. L’objectiu de la tro-
bada, organitzada per
l’Institut Municipal d’Es-
port i Lleure (IME) i el
Consell de l’Esport de
Montcada (CDEM), és
donar als infants l’opor-
tunitat de conèixer altres
disciplines esportives.

Montcada hi prendrà part
prop d’una vintena d’es-
portistes, entre els quals hi
ha alguns que tenen clares
opcions de medalla.El
Campionat de Catalunya
està organitzat per la
Federació Catalana de
karate amb el suport del
Shi-kan Montcada i
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME). La
competició es desenvo-
luparà de 10 a 14h.

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) va
inaugurar el 23 de febrer
el tercer Parc de Salut, de
la localitat, ubicat a la
plaça Lluís Companys.
L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalada (PSC), i
el president de l’IME i re-
gidor d’Esports,  Juan Pa-
rra (PSC). En el torn de
parlaments, l’edil va re-

marcar a quines persones
estan adreçats els aparells:
“Estem fent Parcs de
Salut a llocs cèntrics i
transitats per gent de to-
tes les edats, per tant, po-
den ser utilitzats per to-
thom”. Per la seva banda,
Parra va avançar la volun-
tat d’instal·lar més parcs:
“L’objectiu és fomentar
l’ús de l’espai públic per
a lleure i esport”. La inau-
guració va cloure amb
una xocolatada popular.

gada que ha competit a un
Campionat d’Espanya
per equips. Els quatre at-
letes han coincidit a des-
tacar l’alt nivell dels par-
ticipants i el molt que han
après durant la prova,
que va tenir lloc a la Pra-
dera Hípica de Chapín.
Els corredors montca-
dencs han lloat el circuit,
molt pla, però no s’han
trobat còmodes amb la

distància, ja que no estan
acostumats a fer curses de
tants metres.
Els cadets Aitor Martín i
Aida Ariza participaran el
25 de març al Campionat
d’Espanya de cros indivi-
dual, que es farà a Villa-
nueva de la Serena (Bada-
joz). La resta d’atletes de
la JAM ja començarà a
preparar la temporada en
pista a l’aire lliure.
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>> FUTBOL SALA. STE Group Montcada

>>Un jugador cadet de l’STE lluita amb un rival del Mataró

L’infantil cedeix dos punts
davant del segon classificat

El cadet es troba a l’onzè lloc amb 11 punts i lluita per salvar la categoria de Preferent

>> Un jugador del prebenjamí B controla una pilota davant un rival de l’Adefub de Ripollet

 SANTI ROMERO

>> Un jugador de l’infantil fa un llançament contra el St. Esteve

>> HANDBOL. CH La Salle Montcada

L’infantil A empata
en un matx vibrant

El conjunt infantil de
l’STE Group Montcada
va empatar en la darrera
jornada a tres gols a casa
davant el Vall de Tenes,
el segon classificat. Amb
aquest resultat, els nois de
Carlos Rodríguez han
cedit dos punts en la lluita
per aconseguir el títol de
lliga. Actualment, la clas-
sificació està molt igua-
lada, ja que els montca-
dencs lideren la taula amb
38 punts, mentre que el
Vall de Tenes és segon
amb 36 punts. El partit,
corresponent a la setzena
jornada, havia estat ajor-
nat el dia 17 perquè l’STE
no disposava del pavelló
Miquel Poblet a causa de
la celebració del Carnaval.
L’entrenador ha parlat
del motiu de l’ajor-
nament: “Vaig conside-rar que era un partit clauper a l’equip, ja que ens

SANTI ROMERO

núria sánchez
redacció

núria sánchez
redacció

>> FUTBOL. EF MontcadaEls Patufets continuen líders
imbatuts de la categoria

 SANTI ROMERO

L’equip dels Patufets de
la  Escola de Futbol
Montcada continua la
seva bona marxa per la
Lliga de Futbol Benjamí
del Vallès Occidental
(Futbeval). L’equip que
dirigeix Santiago Castro
s’ha situat líder en solitari
amb 28 punts. En el partit
corresponent a la dotzena
jornada, va vèncer a casa
contra el Barberà Anda-
lusia, el segon,  per un clar
15-0. La victòria ha permès
als montcadencs distanciar-
se d’aquest rival a la clas-
sificació,  que ara es troba a
tres punts dels Patufets.
El conjunt local no ha
perdut cap partit i, si no
hi ha canvis, es perfila com
l’equip vencedor de la lli-
ga. L’entrenador s’ha mos-
trat molt satisfet amb
l’evolució dels nens:
“L’objectiu és que elspetits comencin a apren-dre els coneixementstècnics i tàctics delfutbol”. D’altra banda, els

núria sánchez
redacció

>> FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

El juvenil de Can Cuiàs
ha estrenat un nou patro-
cinador aquesta última
jornada. Es tracta del bar
La tasca del chiquitín,
ubicat al barri. L’entrena-
dor, Matías Ruiz, ha des-
tacat l’aportació dels
veïns: “La gent s’estàinvolucrant i responent ales expectatives, crecque aquesta és una bonamostra”.
D’altra banda, el jugador
Sebas, que va patir un

El juvenil estrena
patrocinador

núria sánchez
redacció

>> El juvenil de l’AE Can Cuiàs amb la nova equipació

Patufets estan fent uns
números espectaculars,
encaixant només 6 gols en
12 partits i fent-ne 69.
Prebenjamí B. L’equip
que entrena Andrés
Arjona va golejar a casa el
24 de febrer l’Adefub

Ripollet (7-0). El resultat
d’aquest partit, segons el
coordinador esportiu de
l’entitat, José Manuel Ar-
jona, “demostra la bonaprojecció dels infants.Ens sentim molt orgullo-sos d’ells i estem conven-çuts que tindran una bona

greu accident de moto
que el va obligar a passar
per quiròfan, ha aban-
donat aquests dies l’hos-
pital i ha començat la re-
cuperació. L’entrenador
s’ha mostrat molt con-
tent: “És una bona notí-cia per a la plantilla, totsesperem que li vagi moltbé, tot i que ja no podràjugar fins a la temporadavinent”. En l’últim matx,
el Can Cuiàs va sumar
sense esforç els tres punts
amb el Casagemas, ja que
el rival no es va presentar.

jugàvem bona part de lalliga. Per tant, no podíemdisputar el partit a la pistacoberta perquè el con-junt no entrena maiallà”. En el proper matx
l’STE visitarà la pista del
Natació Sabadell, tercer
classificat amb 35 punts.
Mantenir-se. El cadet
de l’STE segueix en la seva
lluita particular per man-
tenir la categoria de
Preferent. Actualment, el
conjunt és onzè amb 11
punts, mentre que el
dotzè classificat, el CF
Sagarra, té 7 punts.
L’entrenador, Carlos Ro-
dríguez, ha manifestat els
desitjos de permanència:“Confio en l’equip, estàtreballant molt  i crec quefinalment salvarem lacategoria”.  En l’últim
partit, l’STE va perdre 0-
3 davant el Mataró, en el
matx ajornat correspo-
nent a la novena jornada.

progressió, cada dia ju-guen millor a futbol, sónun bon planter”. El con-
junt està format pels
Patufets de l’any passat,
que juguen la lliga co-
marcal Futvebal i, a hores
d’ara, són quarts a la
classificació.

 AE CAN CUIÀS

L’infantil A de La Salle  va
empatar a 24 gols el
passat 5 de febrer amb el
Sant Esteve Sesrovires, ter-
cer classificat, amb els ma-
teixos punts que els
montcadencs, en un par-
tit força vibrant i igualat,
en el qual van predomi-
nar les bones defenses dels
dos conjunts.  Amb
aquest resultat, l’infantil
s’ha col·locat al quart lloc
amb 6 punts, empatat amb
els sesrovirencs.

Valoració. Els nens de
Josep Quirós han evolu-
cionat esportivament
molt aquesta temporada,
tant individualment com
en equip. L’entrenador
ha destacat la motivació i
capacitats dels jugadors:“Els nens són disci-plinats, treballadors i totel que practiquen als en-trenaments, després que-da reflectit als partits”.
La Salle lluitarà en la se-
gona fase per aconseguir
classificar-se en segona
posició.
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>> BÀSQUET. CB Montcada

El premini B segueix millorant el joc i el rendiment cada setmana

Els equips de Preferent
guanyen partits importants
núria sánchez
redacció

BÀSQUET
CB MONTCADA
Júnior. Ct. Catalunya
Grup 11. Jorn 7 i 8
Mont.A-Olesa 93-55
St Gabr- Montcada 63-74
Equip Partits Pt.1 Granollers 8 16
2 Lleida 8 15
3 Andorra 8 14
5 Montcada A 8 13
Júnior. Camp. Catal. B.
Grup 2. Jornada 19 i 20
Sta Colom.-Mont. 87-75
Mont. B-Barbera 71-77
Equip Partits  Pt.1 Sants 18 32
2 Hospitalet      18      32
3 Sta Coloma 19  30
7 Montcada 18  28
Cadet. Preferent.  Grup
11.Jornada 7 i 8
Mont A -Sants 71-77
Vic- Mont. A 60-82
Equip Partits Pt.1 Sicoris 8 15
2 Sants 8 15
3 Granollers 8 14
6 Montcada A 8 12
Cadet. Cam. Català B.
Grup 2 Jornada 19 i 20
Mont.- Tecla 45-68
Esplugues-Mont.B70-51
Equip Partits Pt.1 Juventut 19 38
2 Gironina 19 37
3 Pia Sbd 19 36
12 Montcada 19 24
Cadet Fem. Promoció B-
2. Grup 4. Jornada  6 i 7Aplaçat: SAFA- Mont
Castell.- Mont. 47-23
Equip       Partits Pt.1 Castell. 7 13
2 Gramanet 6 12
3 S. Andreu 7 12
9  Montcada     5 6
Infantil. Promoció B-1.
Grup 04. Jornada 6 i 7Ajornat: Mont. - TeclaDescansa:  Mont.A

Equip Partits Pt.1 St Josep 6 9
2 St Boi         4       8
3 AESE 5 8
4 Montcada 4 7
Infantil. Promoció C-1
Grup 03. Jornada 6 i 7
Mont- Ronda 36-65
Mont. -UESC 47-92
Equip Partits Pt.1 Neus 6 12
2 UESC 6 11
3 Ronda 6 11
9 Montcada      6       6
Pre-Infantil. Promo. A-1
Grup 1. Jornada 6 I 7
Ajornat: Palleja- Mont.
Matarò- Mont. 76-25
Equip Partits  Pt.1 Cornellà  6    12
2 Sama        7    12
3 Matarò  6     11
8 Montcada  6      7
Mini. Promoció. B-1.
Grup 03.  Jornada 6 i 7Descansa: Mont.
Adrianenc- Mont. 82-32
Equip         Partits  Pt.
1 Argent. 7     11
2 Montgat 5     10
3 St Gervasi        5      10
6 Montcada       6   8
Premini.Promoció B-1.
Grup 04.  Jornada 6 i 7Descansa: Montcada
Mont.- St Gerv. 34-70
Equip       Partits Pt.1 Sants 5 10
2 Ipsi          5        9
3 St Gervasi     5       8
8 Montcada 5  6
Premini.Promoció D.
Grup 01.  Jornada 6 i 7pen. com:E. Pia- Mont
Mont. - Minguella 48-38
Equip       Partits Pt.1 SESE 7 14
2 Ronçana       6      12
6 Montcada      6       9
9 Elvira 7 8

CB ELVIRA CUYAS

Sots-21. Territorial B.
Grup 3 Jornades 18 I 19
Elv.C- Horta 58-48
Casino- Elvira C. 54-60
Equip      Partits Pt.1 St Just 16 31
2 La Salut 16 29
3 Teià          15     27
4 Elv. Cuyas    17     26
Júnior. Territorial B.
Grup 3. Jornades 19 I 20
AECAM- Elv. C. 79-71
Elv. C.- Ronçana 69-59
Equip              Partits    Pt.1 Canet 19 36
2 Vilassar 18 33
3 Elv.Cuyàs 19 32
4 AECAM 18 32
Jún. fem.Territorial B.
Grup 3.Jornades 18 i 19
Elvira- Maristes 30-48
AECAM- Elvira 68-24
Equip              Partits     Pt.1 Osona          16        32
2 Sants           18       32
3 Martin.           18        31
15 Elvira C.      18       19
Mini promoció. Niv. B-1.
Grup 06. Jornada 6 I 7
Minguella- Elvira 53-64
Elvira C - Llinars 76-26
Equip              Partits     Pt.1 Martinenc         6        12
2 Elvira C. 6       11
3 Esplugues           5         10
4 Gr.Barna 6        9
Premini. Promoció D
Grup 01.Jornada 6 i 7
Matarò- Elv. Cuyàs 47-29
Elvira C.- SESE 18-52
(Veure classificació CB
Montcada)
CEB CAN SANT JOAN
Cadet Masc. Promo. B-1.
Grup 2.Jornada 6 I 7
CSJ- Gramanet 50-43
Sag. Fam.- CSJ 65-70
Equip     Partits   Pt.1 CSJ A 7      13
2 UBSA 6      12
3 Lliçà 7      12
4 Minguella 7       11

Cadet. Prom. Nivell C-1.
Grup 02. Jornada 6 i 7
CSJ B- Lliçà 47-41
St Fost- CSJ 50-56
Equip      Partits    Pt.1 CSJ B  6       11
2 Torellò  5       10
3 Caldes  5        9
4 Matarò  6        9
CB SALLE
Cadet. Promoció B-2.
Grup 5. Jornada 6 i 7
Salle-CASP    63-54
St Gabr.- Salle58-71
Equip      Partits     Pt.1 St Ramon 7     13
2 Salle 7     11
3 Casp 7     11
4 Sabadell  5      8
Cadet fem.  Prom. B2.
Grup 03.Jornada 6 i 7
Salle Horta-Salle 55-52
Salle -Franqueses41-25
Equip       Partits   Pt.1 Salle Horta       7      13
2 St Quirze 5    10
3 Voramar 6    10
6 Salle 6      8
HANDBOL

CH SALLE
Juvenil. Lliga catal.
2a fase. Grup A.Jorn. 2 i
3.
Salle- St Martí 32-35
Canovelles-Salle 25-29
Equip Partits Pt.1 Granoll.    2      4
2 St Marti    2      4
3 Salle    1      2
4 Canovelles  0     3
Infantil Fem. CEVO.
2a fase. Jorn 4 i 5Ajornat: Palau- SalleDescansa: Salle
Equip       Partits Pt.1 Granollers   4        8
2 Vilamajor     4        6
3 Salle        4        3
4 Cardedeu    3         2

Infantil. Ct.Cat. Grup B.
Jornades 5 i 6
Molins-SalleA 22-39
Salle- Sesrovires 24-24
Equip      Partits    Pt.1 Grano.  5       10
2 StCugat 5        8
3 Salle  5        7
4 St Esteve  5        7
Infantil. Copa Cat. Grup B.
Jornades 3 i 4
Salle- St Viçens 25-13
OAR-Salle 31-25
Equip      Partits    Pt.1 Horta    4        8
2 StCugat    4        7
3 Salle    4        5
4 St Quirze   3        4

FUTBOL
EF MONTCADA
Benjamí. 2a Grup 19.
Jornades. 17 I 18Descansa:  Mont.A
Mont.  Sta Pepua      0-5
Equip Partits Pt.1 Garriga   16     48
2 Roca   16     37
3 Mollet   16     37
5 EF Mont.   15     35
Benjamí. 2a Grup 21.
Jornades 17 i 18
Mont. B - Bellavista   10-4
Mont - Cerdanyola     5-4
Equip        Partits Pt.1 Barberà     17      51
2 Molletense.17      48
3 Canov.        17      45
5 EF Mont.     17      28
Aleví. 1a div. Grup 2.
Jornades 19 i 20
Montc. A -Guineueta 0-0
Comtal- Mont. 2-4
Equip         Partits  Pt.1 St Andreu  20       46
2 Damm        19        44
3 Europa       19        41
5 Montcada   19       34
Aleví. 1a div. Grup 10.
Jornades 19 i 20
Granollers-Montc.B 10-0
Mont.-Parets 1-4

Equip Partits   Pt.1 Granollers   18     50
2 Parets           18     43
3 Cardedeu      17     42
12  EF Mont. B  18    12
Infantil. 1a div. Grup 10
Jornades  19 i 20
Mont. A -P.Schez 0-4
Montornes- Mont. 0-3
Equip Partits   Pt.1 Fundació  19    55
2 Canovelles  19    50
3 Sta Pepua  19    36
11 Montcada  18    24
Infantil. 2a Grup 29.
Jornades  17 i 18
Ametlla - Mont. B 2-0
Mont-Palau 1-1
Equip       Partits  Pt.1 Granollers 15      41
2 St Celoni 15      41
3 Ametlla 16      36
5 Montcada 15      30
Infantil. 2a div. Grup 28.
Jornades  17 i 18
Lliçà- Montcada 0-3
Mont.-Valles 1-1
Equip     Partits  Pt.1 Montcada  15     32
2 Lliçà    13     30
3 Seva          13     30
4 Garriga     14     30
Cadet. 2a div. Grup 18
Jornades 17 i 18Suspés: Llerona- Mont A
Mont A- Lliçà 5-2
Equip       Partits  Pt.1 Montcada 16   46
2 Palau 16   46
3 Garriga 16   31
4 Lliçà 17   29
Cadet. 2a div. Grup 12
Jornades  17 i 18
Mont. B  -Martinenc 3-3
D.Bosco- Mont B 6-1
Equip              Partits Pt.
1 Cinc Copes 15    42
2 V.Olímpica 14    37
3 Europa 14    34
7 Montc. B 16    22
Juvenil. 1a div. Grup. 3.
Jornades 19 i 20.
Ametlla- Mont. 2-1

Mont.- St Celoni 2-1
Equip       Partits  Pt.1 Mollet          19    47
2 Vilassar      19    44
3 Masnou       19    37
15Montcada A 19    15
Juvenil. 2a div. Grup 19
Jorn.17 i 18
Mont. -Palau 4-3
St Celoni- Mont B 1-2
Equip           Partits  Pt.1 St Pepa 13      33
2 Montornes 13      30
3 Canovelles 13      29
13 Montc. 14       6

FUTBOL SALA

EF MONTCADA
Cadet. 2a div. Grup. 3.
Jornades 16 i 17
Rubí- Mont.A   6-2Ajor: Mont. -Molina
Equip   Partits   Pt.1 Vacar.         14   37
2 Rubí 13  34
3 Castell. 14  28
6 Mont. A     15  25
Juvenil. 2a div.Grup 2.
Jornades  16 i 17
Mont. - V.Tenes   1-2
Grano.-  Mont A
Equip    Partits Pt.1 J Molina       15   39
2 Ripollet        14   34
3 Pia Sbd        15   31
5 Montcada     14   31
STE GROUP
Benjamí. Grup. 2.
Jornades 16 i 17Descansa: STE
Equip    Partits Pt.
1 STE        13   39
2 Sagarra   13   31
3 Teià        13   28
4 Canet      12   25
Benjamí. Grup. 1.
Jornades 16 i 17
STE- Rubí 11-1
Equip        Partits   Pt.1 Martorell       16   45
2 Palau          16   37
3 Sta Coloma   13   36

10 STE B         14   10
Aleví. 1a div. Grup. 1
Jornades 16 i 17
STE- Martorell 5-2
Matarò-STE 4-6
Equip      Partits  Pt.1 Barcelona  15     45
2 Lloret  14     34
3 Les Corts  14     34
12 STE  15     16
Infantil. 2a Div. Grup. 3.
Jornades 16 i 17
STE- V. Tenes 3-3
Equip      Partits   Pt.1 STE     14    38
2 V.Tenes    14    36
3 Sabadell    15    35
4 P.Sbd    15    30
Cadet. Preferent.
Grup 1.Jornad. 16 i 17
STE- Matarò 0-3
Equip     Partits  Pt.1 Barça     16   48
2 Manresa      16   37
3 Corts      14   30
11 STE           14   11
Juvenil. Nacional.
Grup 6.Jornad. 16 i 17
St Julià- STE 5-9
STE-Rocafort 5-6
Equip     Partits    Pt.1 Coloma 16    38
2 Corts 16    36
3 Barça 14    35
9  STE        14    18
AE CAN CUIÀS
Juvenil.2a div B. Grup 1.
Jornades 16 i 17
C.Cuiàs-Casagemas 3-0
Casp- C. Cuiàs 5-2
Equip      Partits   Pt.1 Martor.        16    40
2 Manent       15    34
3 Sagarra      15    32
8 C.Cuiàs      14    20
NATACIÓ
PREBENJAMÍ-25m braça masculí
1 J.Trias. 23’31’’
2 A.Muñoz 28’09’’
3 S.Moreno 29’07’’

13 J.Baltasar39’13’’
15 M. Gómez 39’86’’-25m braça femení
1 M. Alvarez 30’58’’
2 A.Morillo 31’87’’
3 N.Molero 32’16’’
8 M.Merida 34’89’’
19 N.Lopez 37’03’’
12 M.Castro 38’55’’-25m esquena masc.
1 A. Miró 24’77’’
2 M. Gómez 24’90’’
3 A. Muñoz 26’00’’
13 M.Gómez 30’66’’
17 J.Baltasar33’57’’
21 M.Gonzalez47’90’’-25m esquena fem.
1 N.Nigallón 25’88’’
2 M. Merida 26’47’’
3 C.Cuenda 27’00’’
7 M.Castro 29’57’’
18 N. López 36’96’’BENJAMÍ-25m braça masculí
1 M. Fdez. 25’76’’
1 D.Gonzalez26’55’’
3 D.Castillejos26’69’’
8 D. Alfaro 30’96’’
11 A. Sánchez36’00’’-25m braça femení
1 I. Rguez 24’56’’
10 E. Coy 28’07’’
12 A.Muñoz 29’90’’
13 S. Santamaría 30’16’’
15 Y.Rguez 31’63’’
16 M.Perez 31’96’’
17 N. Garcia 32’22’’-25m esquena masculí
1 G. Llibre 22’45’’
2. M.Fnandez22’47’’
3. D.Mnez 24’03’’
5 J.Grau 25’54’’
9 A. Sánchez27’00’’
13 D. Alfaro 31’60’’-25m esquena femení
1 I.Rguez 23’03’’
4 E. Coy 25’03’’
12 M.Perez 27’57’’
15 S. Santamaria 29’69’’
16 A.Muñoz 29’69’’
18 Y. Rdez. 31’90’’
19 N.Garcia 32’35’’

ALEVÍ-50m braça masculí
1 A.Carreras 49’76’’
2 P.Soler 53’66’’
3 G.Sanchez 50’71’’

>> El júnior B va perdre davant el Barberà per  71-77

>> BÀSQUET. Partits per a jugadors no federats

>> Dos jugadors lluiten per una pilota a un matx de la trobada

L’Elvira Cuyàs acull la
segona trobada d’escoles

Els dos primers equips ca-det i júnior, que partici-pen al Campionat deCatalunya, han sumatdues victòries molt im-portants a domicili. El jú-nior A va guanyar a la di-fícil pista del Sant Gabrielper 63-74. Els montca-dencs perdien de 18 puntsen el minut 17 del segonquart, però en els 3minuts restants van re-muntar fent un parcial de20-0, acabant la mitja partamb un resultat favorablede 38-40. La properasetmana el júnior juga unmatx molt important
 SANTI ROMERO

núria sánchez
redaccióEl CB Elvira Cuyàs vaacollir el 24 de febrer lasegona jornada de Troba-des d’Escoles de Bàsquetque organitza la FederacióCatalana. Es tracta d’unestrobades quinzenals per ainfants de 4 i 5  anys quetenen com a objectiu queels més petits no federatspuguin jugar matxs i

>> BÀSQUET
El Can Sant
Joan B, líder

El cadet B del CEB CanSant Joan és líder ensolitari amb 11 punts alNivell C-1 de Promoció.Els nois de Xavi Vidalnomés han perdut unpartit i n’han guanyat qua-tre. A la penúltima jor-nada, l’equip va vèncer alLliça de Vall per 47-41. Elpartit era important perdistanciar-se en el lideratgede la classificació. L’equipvisitant estava empatat apunts amb els montca-dencs i, amb la derrota,s’ha col·locat a la quartaposició amb 8 punts. Enl’últim matx el cadet B vaguanyar el Sant Fost per50-56. NS

>> BÀSQUET
El cadet de la
Salle, segon

El cadet masculí de LaSalle continua la sevabona ratxa a la lliga dePromoció. El conjuntporta quatre setmanessense conèixer la derro-ta i s’ha col·locat a la se-gona posició amb 11punts, a dos del líder, elSant Ramon. A les últi-mes dues jornades elsnois de Raúl Ortega –jugador de l’ equip EBAdel Valentine– han acon-seguit vèncer a casa da-vant el Casp, per 63-54,i van guanyar a domicilia la pista del SantGabriel per 58-71. NS

gaudir d’activitats paral·le-les de caràcter lúdic. “Es
van jugar partits sense
puntuació, en els quals
un àrbitre –membre delclub organitzador– mar-
cava els límits i les
directrius. La federació
pretén que les jornades
siguin lúdiques i festives
per als participants”, haexplicat la presidenta del’entitat, Cristina Iniesta.

La trobada va començara les 12h  amb la disputadels partits i va acabar ales 14h amb un petitrefrigeri per a tots elsparticipants i els seusfamiliars. Aquesta jorna-da va comptar amb la pre-sència d’un equip del CBMontcada, dos de l’AM-PA del col·legi SantGabriel de Ripollet i undel CB Elvira Cuyàs. Els

amb un dels rivals directes,el River Andorra, tercerclassificat a un punt delMontcada. El partit esjugarà el 4 de març, al Mi-quel Poblet (16h).
Bona trajectòria. Elcadet A també va acon-seguir una important vic-tòria a la pista de l’Akas-vayu de Girona per unclar 60-82. El conjunt deMiguel Ángel Cortón se-gueix en la cinquena po-sició amb 12 punts, a unsol partit del tercer clas-sificat, el Granollers. Enla penúltima jornada elcadet A va estar a punt devèncer el líder, el JAC

Sants, en un matx en elqual els montcadencs vanarribar a tenir una rendade fins a 15 punts. Peròles imprecisions i l’encerten els llançaments triplesdel JAC van propiciar lavictòria final dels barce-lonins per 71-77. Els altresdos conjunts de Preferentvan perdre els seus partits.El júnior B va perdre a ca-sa contra el Barberà per71-77, mentre que el cadetB va caure derrotat a Es-plugues per 70-51.D’altra banda, el preminiB, inscrit a la segona fasede la competició, està pro-gressant i millorant el seujoc cada setmana.

montcadencs també parti-ciparan el pròxim mesd’abril a la trobada que
organitzarà l’AssociacióEsportiva Fuster de San-ta Coloma.

SANTI ROMERO

4 E.Pulido 50’78’’
11 M.Perez 57’41’’
12 L.Alex 57’56’’-50m braça femení
1. O. Oyagüe 42’46’’
2 C. Lafita 45’82’’
3 B. del Pozo48’20’’
4 M. Prats 48’83’’
6 C. Romero 50’43’’
11 A. Romero53’78’’
17 C. Hita 1h01’87’’
18 A. Molina1h06’79’’-50m esquena masc.
1 M. Serrano 41’92’’
2 J.Medina 41’92’’
3 M. Pérez 43’94’’
5 L. Escrigues43’658’’
13 E.Pulido 57’92’’
15 H. Font 58’60’’-50m esquena femení
1 B. del Pozo45’73’’
2 C. Romero 46’05’’
3 C. Lafita 46’75’’
10 M.Prats 51’76’’
12 A. Romero54’72’’
14 A. Molina 59’31’’
15 C.Hita 59’64’’INFANTIL-100m braça FEMENÍ
1 A. Sueraez 1h10’71’’
2 L. Saez      1h10’84’’
3 E. Calleja   1h19’05’’
9 Y. Rguez.    1h30’95’’
10 E.Prats      1h32’14’’-100m esquena femení
1 L. Saez 1h27’45’’’
6 J.Romero 1h38’40’’CADET-100m braça femení
1 D.Diaz 1h31’91’’
2 M.Sanchez1h34’84’’
3 S.Romero1h36’54’’
10 C.Fdez 1h47’02’77’’-100m esquena femení
1 E. Lanchazo1h27’47’’
2 B.Marin     1h30’80’’
3 M.Castill. 1h32’05’’
5 C.Fndez 1h34’40’’
6 M.Sanchez       1h34’94’’
11. S.Romero1h45’47’’-100m esquena masculí
1 D.Gomez 1h17’70’’
2 D.Calvo 1h18’50’’
3. J.Jimnez 1h33’07’’


