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CB MONTCADA
Àngel Orenes és el nou president del 
CB Montcada després que la junta 
hagi decidit no convocar eleccions

PÀG. 28 PÀG. 28  

Montcada i Reixac rebrà la vi-
sita el proper 12 de novembre 
d’un dels equips més impor-
tants del futbol sala d’Espanya i 
d’Europa: el Club Inter Movis-
tar Futbol Sala. L’equip d’Alcalá 
d’Henares (Madrid) vindrà al 
nostre municipi amb la seva gira 
‘Movistar Megacracks’, que rea-
litza des de fa sis edicions reco-
rrent diferents punts de l’Estat 
espanyol per difondre el futbol 
sala entre els més petits. Aquest 
projecte, que uneix esport i edu-
cació, ha visitat anteriorment 71 
localitats i ha recorregut 36.000 
quilòmetres, fent participar a 
més de 67.000 nens, alguns 
d’ells amb discapacitat. 
El dia 12, de 10.30h a 12.30h 
del matí, els jugadors de l’Inter 
Movistar faran un clínic al pa-
velló Miquel Poblet en el que 
podran participar tots els nens 
i nenes de la ciutat, mitjançant 
prèvia concertació de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME) amb els seus centres 
educatius. En finalitzar aquest 
acte, els infants rebran un petit 
obsequi.
A la tarda, i dins el marc de la 
celebració del 30è aniversari del 
Broncesval Montcada, el primer 
equip del club jugarà un partit 
amistós, a partir de les 20.30h, 
contra l’Inter Movistar, que té 
en la seva plantilla jugadors tan 

coneguts com el porter Luis 
Amado, que s’ha retitat recen-
tment de la selecció després de 
179 internacionalitats. El preu 
de l’entrada serà de 3 euros a 
la mateixa taquilla del pavelló. 
També es podran comprar de 
forma anticipada, amb un preu 
de 2,5 euros, a les oficines de 
l’FS Montcada (c/ Tarragona, 3) 
de dilluns a dijous, de 18 a 20h. 
Els jubilats i els nens menors de 
12 anys només hauran de pagar 
1,5 euros. 
La visita del Club Inter Movis-
tar Futbol Sala, que és colíder 
de Primera Divisió, es fa gràcies 
a l’aturada de la lliga a causa del 
Mundial que s’està disputant a 
Tailàndia, i és possible gràcies 
a l’organització dels dos clubs, 
així com de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i la Federa-
ció Catalana de Futbol Sala.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

El Broncesval celebrarà el seu 30è aniversari 
amb un partit amistós contra l’Inter Movistar
El matx es jugarà el 12 de novembre dins del marc de la gira ‘Megacracks’, amb la que l’equip madrileny acosta el futbol sala entre els més petits

CH LA SALLE
El sènior masculí dóna la sorpresa i 
derrota el líder, el CH Bordils, que  
encara no havia perdut cap partit

El porter Luis Amado, una llegenda viva del futbol sala espanyol, vindrà amb el seu equip a Montcada i Reixac gràcies a la gira ‘Megacracks’
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>   De nou, líders de grup
El Broncesval Montcada ha recu-

perat el lideratge a la Segona Divi-

sió B després d’una espectacular 

victòria a la pista del fins ara líder, 

el Futsal 5 Prosperitat Igga, per 6 

a 12. Gerard Esteller, autor de sis 

gols, va ser el gran protagonista 

del partit que sempre va estar do-

minat pels montcadencs, que ja al 

descans guanyaven per 0 a 5. “Ha-

víem preparat aquest partit molt a 

fons perquè és un dels rivals més 

complicats. Hem jugat molt bé i 

hem demostrat que som impara-

bles si tenim un dia amb encert”, 

comentava Jordi Rozas després del 

matx. Una setmana abans, un gol 

de Grimaldos li va donar al Bron-

cesval una agònica victòria contra 

el Sant Andreu de la Barca (6-5) en 

un partit en el que sempre va anar a 

remolc. El Broncesval és líder amb 

18 punts, dos més que l’Hospitalet, 

el seu proper rival | RJ   

A
R

X
IU

/L
A

U
R

A
 G

R
A

U



271a quinzena | Novembre 2012 Esports

Es va fer esperar, però el CD 
Montcada va aconseguir a la 
8ª jornada la seva primera vic-
tòria de la temporada a l’estadi 
de la Ferreria contra el Vilassar 
de Dalt (3-1), un recent ascen-
dit que està a la part baixa de 
la taula. Edu Alliaume, amb un 
gol al minut 9, li va treure tota 
l’ansietat al seu equip que ja ne-
cessitava guanyar en el seu quart 
partit com a local. Els verds te-
nien ben controlat el matx, que 
ja semblava sentenciat amb un 
segol gol de Joan Morera al 
minut 70. Però l’equip de Jordi 
Salvanyà està acostumat a patir 
a casa i a sis minuts del final veia 
com l’àrbitre li xiulava un penal 
en contra i expulsava Norbert, 
que va veure duess targetes gro-
gues en deu minuts. El Vilassar 
va retallar distàncies en el mar-
cador, però els montcadencs van 
controlar bé la tensió i van sen-
tenciar ràpidament amb un gol 
de Sergi Arranza al minut 85, 
aconseguint una victòria que els 
dos entrenadors van considerar 
totalment justa.
Amb aquest triomf, que va 
servir per oblidar la derrota de 
l’anterior jornada a l’estadi de la 
UE Horta (3-0), els verds esca-
len fins a la novena posició amb 
12 punts.

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada trenca el seu malefici 
i guanya el primer partit com a local 
Després de caure al camp de la UE Horta (3-0), els verds es van estrenar a casa contra el Vilassar de Dalt (3-1)

Edu Alliaume, que va obrir la llauna contra el Vilassar de Dalt, persegueix la pilota davant l’oposició d’un jugador del Vilassar de Dalt
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El segon equip del CD Montcada, 

que havia començat la tempo-
rada a la Quarta Catalana d’una 
manera espectacular, ha perdut 
una mica de força després de pa-
tir dues derrotes seguides contra 
dos dels rivals més forts del seu 
grup. A la cinquena jornada, els 
homes que dirigeixen Jonathan 
Ávila i Óscar Pérez, fins aquell 
moment líders, van perdre el pri-
mer partit de la temporada con-
tra el Singuerlín B, que visitava 
l’estadi de la Ferreria ocupant la 

segona posició amb només un 
punt de desavantatge. Tot i que 
els verds es van avançar amb un 
gol de Daniel Baena a la mitja 
hora de joc, els badalonins van 
saber reaccionar i van aconse-
guir el gol de la victòria, i per tant 
el lideratge, a l’últim minut. 
Una setmana després, els mont-
cadencs van caure al camp del 
Besòs Atl. (3-1). Aitor Montero va 
ser l’autor de l’únic gol dels verds, 
que ara ocupen la quarta posició 
del grup 5 amb 10 punts | RJ
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  El sènior B verd pateix dues derrotes seguides

FUTBOL. 4a CATALANA

La UD Santa Maria 

segueix a la part 

alta, tot i rebre una 

golejada a Badia  

La UD Santa Maria, que va ini-
ciar amb molt bon peu la seva 
participació a la Quarta Catalana, 
va patir un fort sotrac a la terce-
ra jornada quan visitava el camp 
del Badia, un dels líder en aquell 
moment, que va guanyar amb un 
clar 7 a 0. “Ells van sortit a per 
totes i nosaltres no vam demos-
trar una bona actitud”, explica 
l’entrenador Juan Meca, que es 
mostra satisfet amb els resultats, 
però no amb el joc i predisposició 
dels seus jugadors. 
La UD Santa Maria es va poder 
refer de la desfeta a Badia, guan-
yant una setmana més tard a 
l’estadi de la Ferreria el Can Boada 
B (3-1) amb gols de Jordi Moreno, 
Francisco Serrano i Jerian Dora-
do. La UD Santa Maria està situat 
a la quarta posició del grup amb 9 
punts, a només un del lideratge.
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Un gol d’Emmanuel, a l’últim mi-
nut, li va donar a la UE Sant Joan 
el seu primer empat de la tempo-
rada al camp del Premià de Dalt 
(1-1). “Estic content perquè al 
final hem empatat, però potser 
podríem haver aconseguit al-
guna cosa més davant un rival 
amb deu”, explicava el tècnic José 
Manuel Martín ‘Pinti’ després del 
partit. A l’anterior jornada, els de 
Can Sant Jovan havien superat a 
casa l’Escola Esportiva Guineueta 
(3-1) amb gols de ‘Vasco’, Marc Pé-
rez i Marcos Guerrero.
Després de 8 jornades, els montca-
dencs ocupen la cinquena posició 
del grup amb 13 punts, a només 
tres del lideratge. 

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La UE Sant Joan suma el seu primer 
empat per mantenir-se a la zona alta

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de José Manuel Martín ‘Pinti’ ocupa la cinquena posició, a tres punts del lideratge

La UE Sant Joan manté una bona línia de joc que li permet estar a la part capdavantera

Rafa Jiménez | Redacció

L’inici dels de Terra Nostra està sent irregular

Adriana Domínguez, més cone-
guda com Ronnie, ha estat la gran 
protagonista dels últims dos par-
tits del sènior femení de l’Escola 
de Futbol Montcada. Seu va ser el 
gol que a l’últim minut li va donar 
al seu equip un punt en la visita 
al Sant Quirze del Vallès (3-3) en 
un partit ple d’alternatives en el 
marcador.  “Sobre el paper hem 
perdut dos punts perquè som 
superiors al Sant Quirze, però 
vist el partit, hem salvat un”, co-
mentava el tècnic Antonio Moya 
després d’aquell partit.
Una setmana més tard, les mont-
cadencs van sumar un altre empat 
contra el Soses (1-1) a l’estadi de 
Can Sant Joan. Ronnie va tornar 

a marcar, en aquest cas al primer 
minut de joc, però al final tots dos 
equips es van repartir els punts. 
L’EF Montcada ès cinquè amb 11 
punts, a set del lideratge. 

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

L’EF Montcada acumula  
dos punts en dos partits

Rafa Jiménez | Redacció

Empats consecutius contra el Sant Quirze del Vallès i el Soses

Ronnie, protagonista en els últims partits
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Després de perdre i fer un mal 
partit a la pista del CEH Vendrell 
(29-23), el sènior masculí del CH 
La Salle no afrontava amb gaires 
garanties l’enfrontament de la 6ª 
jornada contra l’Handbol Bordils 
al pavelló Miquel Poblet. L’equip 
gironí s’havia mostrat intractable 
fins a la seva visita a Montcada 
amb cinc victòries seguides, acon-
seguint sempre 30 o més gols. En 
el partit més complicat, els juga-
dors de Jaume Puig van oferir la 
seva millor cara i, amb una gran 
actuació en defensa i en atac, van 
aconseguir un triomf de prestigi a 
la Primera Estatal. 
Els lassal·lians van començar bé 
amb un avantatge de quatre gols, 
però el rival va remuntar el marca-
dor advers per anar-se’n al descans 
amb una diferència de dos gols, 
13 a 15. A la represa, els montca-
dencs van tornar a repetir un bon 

inici, fent un parcial de 0-5 que va 
deixar l’electrònic amb un 18 a 15. 
Novament, el Bordils va reaccio-
nar i, en els darrers 10 minuts, es 
van produir constants alternances 
en el marcador fins al definitiu 26 
a 25. Jaume Puig li dóna un gran 
valor a aquesta victòria, sobretot 

en el capítol anímic “perquè per-
metrà a la plantilla agafar au-
toconfiança i ens demostra que, 
treballant bé, podem guanyar a 
qualsevol”. 
De moment, el sènior masculí del 
CH La Salle ha sumat sis punts en 
sis jornades de competició.

El sènior masculí presenta un balanç de tres victòries i tres derrotes en el que portem de temporada

L’Handbol Bordils, que ho havia guanyat tot sempre amb 30 o més gols a favor, va caure a Montcada

HANDBOL. CH LA SALLE

L’equip sènior masculí recupera  
moral amb una victòria contra el líder 

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció
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El primer equip del Club  
Korfbal Montcada, que aquesta 
temporada s’anomena Multióp-
ticas Isis, va debutar a la Lliga 
Nacional el 28 d’octubre amb una 
victòria a la pista del Badalona 
(8-23). L’equip de David Rúa va 
fer un partit molt seriós i només va 
anar per sota en el marcador amb 
l’inicial 1 a 0. De fet, de les vuit 
cistelles que els montcadencs van 
encaixar, quatre van ser de penal. 
A la propera jornada, els jugadors 
i jugadores de Rúa rebran la visita 
del Vilanova, l’últim campió.
El segon equip, el Mutiópticas Isis 
B, també va debutar amb una vic-
tòria més ajustada a la pista del Sa-
badell (11-14). El conjunt de Juan-
ma Fernández va ser un exemple 
de paritat: els nois van fer set ciste-
lles i les noies les altres set.

El segon equip, entrenat per Juanma Fernández, també va guanyar en la seva visita a Sabadell (11-14)

KORFBAL

El Multiopticas Isis comença la lliga 
amb un triomf a casa del Badalona 

Rafa Jiménez | Redacció

> Catalunya finalitza sisena al Mundial sots-23 
La selecció catalana sots-23 va finalitzar a la sisena posició al Mundial de 

la categoria que es va disputar a Barcelona entre el 13 i el 20 d’octubre. 

L’equip català no va poder entrar a les semifinales i va acabar sisè després 
de superar Hong Kong (10-23) i perdre amb Anglaterra (10-11). El CK 
Montcada estava representat a la selecció amb dos jugadors: Marc Casti-
llo (a la foto) i Pedro López. Holanda es va emportar el triomf final | RJ
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A la 4ª jornada, el sènior femení 
del Club Hanbdol La Salle va su-
mar al pavelló Miquel Poblet el seu 
primer punt de la temporada con-
tra el Joventut Handbol Mataró 
(20-20), que va empatar a l’últim 
atac. “Aquesta jugada ens deixa 
un regust amarg, però hem de 

mirar la part positiva. Hem su-
mat el primer punt i l’equip va 
millorant”, va dir l’entrenadora 
Esperanza Hoyos després del par-
tit. Aquesta millora, però, no es va 
veure a la pista del potent Associa-
ció Lleidatana que, a la següent 
jornada, va superar clarament les 
lassal·lianes (29-12).

El femení suma el primer 
punt de la temporada 

Rafa Jiménez | Redacció

Se li va escapar a l’últim sospir la victòria contra el JH Mataró
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Després de cinc partits, el sènior femení del CH La Salle només ha pogut sumar un empat

> Àngel Orenes, nou president del CB Montcada
Un mes i mig després del triomf de la moció de censura contra el president 
Luis Miguel Rodríguez, el Club Bàsquet Montcada continua amb el seu procés 
de reestructuració. El nou nucli dirigent, format per integrants de l’anterior junta 
i algunes noves incorporacions, estarà encapçalat per Àngel Orenes, almenys 
fins a finals de temporada i a manca d’entregar tota la documentació neces-
sària a la Federació Catalana de Bàsquet. La nova junta ha decidit no convocar 
eleccions per no endarrir més la reconstrucció del club que s’ha quedat sense 
equips sèniors. Orenes, que estava a l’anterior junta amb Rodríguez, es va for-
mar com a jugador al club i va integrar la plantilla de l’equip EBA entre el anys 
94 i 99. “El nostre objectiu és aconseguir que tots els nens que han marxat 

tornin algun dia al nostre club”, ha comentat Orenes | RJ 

> L’exposició sobre el CEAV es manté oberta
Fins al proper 9 de novembre encara es pot visitar a l’Espai Cultural Kursaal 
l’exposició que repassa amb fotografies els últims cinc anys d’activitat del Cen-
tre Espeleològic Alpí Vallesà (CEAV). L’últim dia de la mostra es projectaran, a 
les 20h, dos documentals al Kursaal: un sobre l’expedició que es va fer a l’any 
2007 al Montblanc i un altre amb un recull de fotografies més extens on tam-
bés es va incidència en la tasca de l’entitat en la promoció de l’esport | RJ 

> El TT La Unió continua invicte a casa
La secció de tennis taula de La Unió continua sense conèixer la derrota en les 
partides que juga a casa. A la cinquena jornada, l’equip montcadenc, que va 
jugar amb Xavi Mola, José Hurtado i Francisco Javier Aguado, va superar el 
CTT Castellar (4-2) després de remuntar un 1 a 2 en contra. A l’anterior jorna-
da, el TT La Unió va perdre el desempat final, que consisteix en una partida de 
dobles, i va caure a Cardedeu per un ajustat 4 a 3 | RJ 
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El sènior femení del CEB 
Can Sant Joan ocupa la se-
tena posició del Grup 8 de 
Tercera Divisió amb un ba-
lanç de dues victòries i tres 
derrotes. L’últim triomf va 
arribar a l’última jornada a 
casa contra el CB Torelló 
(63-44). Les montcaden-
ques no van tenir tanta sort 
al partit anterior quan van 
perdre a la pista del CB Mi-
ra-Sol B (44-40). 

D’altra banda, el sènior mas-
culí no ha jugat a les darreres 
dues setmanes. A l’última 
jornada va descansar per-
què juga en un grup senar 
i a l’anterior el seu partit a 
la pista del CB Montmeló B 
es va ajornar i, al tancament 
d’aquesta edició, s’havia de 
jugar aprofitant la festivitat 
de l’1 de novembre. Ara ma-
teix, els montcadencs són 
penúltims amb tres partits 
menys.

El femení ja sap el que és guanyar i suma dos triomfs

BÀSQUET. ELVIRA LA SALLE

L’Elvira A, sisè amb més 
victòries que derrotes

El sènior A de l’AE Elvira 
La Salle se situa a la sisena 
posició després de guanyar 
a casa el Gramanet BCC 
(67-37) i caure a la pista de 
l’AE Boet Mataró B (86-47). 
El sènior femení ja ha su-
mat les seves dues primeres 
victòries després de superar 
el Mira-Sol B (44-31) i el 
CB Masquefa (53-22). Les 
montcadenques no van te-

nir la mateixa sort a la pis-
ta del CB Torelló (55-39). 
Després de superar el CB 
Sant Pere Terrassa C (74-
32), el sènior B segueix líder, 
tot i que va patir la seva pri-
mera derrota a  Santa Per-
pètua (65-58). El sots-25 és 
segons després de guanyar 
el CB Tona (61-47) i el CB 
L’Atmella B (39-55). El sots-
21 va perdre el seu primer 
partit a Montornès (58-54).  

Rafa Jiménez  |  Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL. CH LA SALLE

El sènior B ha començat bé el seu objectiu d’aconseguir l’ascens de categoria
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El femení millora amb un 

nou triomf com a local
Va superar el CB Torelló amb un clar 63 a 44

El sènior B del CH La Salle 
va iniciar la seva participa-
ció a la Tercera Catalana 
el 21 d’octubre i ja acumula 
dues victòries. En el debut 
va guanyar a la pista del 
Balonmano Calella (12-31) 
i en el primer partit al pave-
lló Miquel Poblet va superar 
l’Handbol Vilablareix per 
un clar 40 a 19. Amb aquest 

balanç, els lassal·lians són 
líders, amb els mateixos 
punts que l’H. Garbí Pala-
frugell i l’AE Xarxa B. 
D’altra banda, els equips 
de veterans també van co-
mençar a jugar. El masculí 
va perdre en el debut contra 
la UE Handbol Calella (24-
31) mentre que el femení va 
guanyar a Sant Esteve Ses-
rovires (12-25).

Rafa Jiménez |  Redacció

El sènior B inicia la 
competició amb bon peu

S
ÍL

V
IA

 A
L

Q
U

É
Z

A
R

El sènior A, que entrena Xavier Torreblanca, acumula tres victòries i dues derrotes
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El sènior femení del CEB Can Sant Joan ha perdut més partits dels que ha guanyat

FUTBOL SALA

Rafa Jiménez |  Redacció

Per fi va arribar l’esperat 
debut a la Preferent de l’AE 
Can Cuiàs, que a la primera 
jornada va haver d’ajornar 
el partit contra el CFS Sant-
vicentí-IES Montserrat. A 
la segona, el conjunt de Ma-

tías Ruiz es va estrenar a la 
nova categoria a Santa Co-
loma de Gramanet, a la pis-
ta de la Penya Barcelonista 
Johan, que va aconseguir la 
victòria per 6 a 2. Eric Ca-
rretero va fer els dos gols 
dels de Can Cuiàs.

Rafa Jiménez |  Redacció

L’AE Can Cuiàs debuta 
amb derrota a Preferent

La retirada de la competi-
ció de la Penya Blaugrana 
Ramon Llorens va fer que 
el sènior de l’EF Montcada 
hagués d’esperar una set-
mana més per disputar el 
seu primer partit. El debut 

va arribar el 28 d’octubre a 
la pista del Sant Joan Club 
At. B de Les Fonts. La vic-
tòria, per 3 a 4, va caure 
del costat de l’equip de José 
Luis Carrasco que va acon-
seguir remuntar un 3 a 1 en 
contra.

Rafa Jiménez |  Redacció

L’EF Montcada suma  
els primers tres punts

Després de cinc jornades 
de competició, l’AFS Bosc 
d’en Vilaró ja està en po-
sicions d’ascens a la Sego-
na Divisió Territorial A 
després d’encadenar dues 
victòries consecutives. El 

20 d’octubre va aconseguir 
el seu primer triomf a casa 
després de superar la UE 
Quatre Barres (5-2). A la se-
güent jornada, els montca-
dencs també van guanyar a 
domicili la Penya Recreati-
va Sant Feliu B (1-4).

Rafa Jiménez |  Redacció

L’AFS Bosc d’en Vilaró, 
en posicions d’ascens
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BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE

187 alumnes de l’escola 
Reixac estan fent actitivats 
extraescolars organitzades 
per l’AMPA. La majòria 
són de caràcter esportiu 
com multiesport (futbol, 
handbol i bàsquet), psi-
comotricitat, futbol sala, 
patinatge, bàsquet i ball. 
En aquest últim esport, 
s’ha creat un grup per sa-
tisfer la demanda entre les 
alumnes més petites men-
tre que no hi han hagut 
els suficients inscrits per 
continuar amb l’activitat 
per a més grans que feia 
l’escola de dansa Eva Nie-
to. Sí continua, per segon 
any consecutiu, la inicia-
ció al futbol sala i l’equip 
de bàsquet està pendent 
de saber si haurà de jugar 
contra altres conjunts de 
la comarca, ja que no han 
sortit prou equips a la res-
ta de col·legis per fer una 
lliga local. 

Entre les activitats no es-
portives també hi ha la 
novetat d’una de música i 
continua l’anglès, el circ i 
la pintura. Aquestes dues 
últimes, subvencionades 
per l’entitat Adimir ja que 
es barregen nois i noies 
amb i sense discapacitat, 
té molt d’èxit i fins i tot hi 
ha llistes d’espera per po-
der participar. 

Les xifres. El nombre de par-
ticipants a cada activitat és 
de 15 en psicomotricitat, 22 
en multiesport, 37 en futbol 
sala (12 en iniciació), 25 en 
patinatge, 13 en ball i 9 en 
bàsquet. A les no esporti-
ves hi ha 20 en circ, 10 en 
pintura, 11 en música i 14 
en anglès. Alejandra Her-
nández, coordinadora de 
les activitats extraescolars 

de l’escola Reixac, ha notat 
un augment en la quantitat 
d’inscripcions dels alum-
nes més petits i es marca 
l’objectiu de continuar 
“donant-li un valor afegit 
a les extraescolars perquè 
siguin una resposta a la 
mancança que el projecte 
educatiu del centre té en 
alguns aspectes com, per 
exemple, la música”. 

Gairebé 200 alumnes fan activitats 
esportives i culturals a l’escola Reixac

ESPORT ESCOLAR

Per aquest curs, són novetat el ball per a les alumnes més petites i una iniciació a la música

L’activitat de ball per a les alumnes més petites és una de les novetats en el programa d’extraescolars del Reixac
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JOCS ESCOLARS

La competició s’inicia  
el 6 de novembre
Comencen els que fan psicomotricitat i esports en equips

La coincidència amb la fes-
ta de l’1 de novembre ha fet 
endarrerir l’inici dels Jocs 
Escolars, que començaran 
el 6 de novembre. Els pri-
mers en participar, entre 
550 i 600 nens i nenes, seran 

els que fan psicomotricitat i 
esports en equips.

Àrbitres. Els interessats en 
xiular partits dels Jocs Esco-
lars es poden apropar a les 
oficines de l’IME, al carrer 
Tarragona, 32. 

Rafa Jiménez | Redacció

MONTCADA AQUA

Bona acceptació  
de les noves activitats
El Bodypump i el Sh’Bam tenen una molt bona acollida

El Bodypump i el Sh’-Bam, 
les dues noves activitats di-
rigides que ofereix aques-
ta temporada el complex 
esportiu Montcada Aqua, 
estan tenint una molt bona 
acceptació per part dels 
usuaris des de que es va po-
sar en marxa el 15 d’octubre. 
El Bodypump, una sessió de 
fitness amb monitor que ser-
veix per tonificar i enfortir 
la musculatura, es fa tots els 
dies de la setmana: dilluns 
(9.30h i 17.30h), dimarts 
(13.45h i 19.30h), dimecres 

(20.30h), dijous (18.30) i di-
vendres (15.20h i 19.30h). 
El Sh’Bam, una sessió de 
ball amb cançons de dife-
rents estils, es pot practicar 
el dilluns (19.30h), dimarts 
(9.30h i 18.30h), dimecres 
(17.30h) i dijous (15.20h).
D’altra banda, Montcada 
Aqua ofereix aquest novem-
bre una promoció del 75% 
de descompte a la matrícula i 
té una nova quota amb preu 
i horari reduït. Per a més 
informació, es pot pregun-
tar a la mateixa instal·lació  
(c/Tarragona, 32).

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. CB MONTCADA

L’infantil continua  
sense poder guanyar
Ha jugat quatre partits i encara no ha pogut guanyar cap

L’equip infantil del Club 
Bàsquet Montcada no 
ha començat amb gaire 
bon peu la competició al 
Campionat Territorial de 
Nivell B. De moment, els 
montcadencs han perdut 
els quatre partits que han 
disputat i ocupen l’última 
posició del Grup 15. Les 
dues darreres derrotes es 
van produir a casa contra 
el Joventut de Badalona C 
(19-69) i en la visita al Bàs-
quet Neus A (71-53). 

Cadet A. L’equip, que juga 
al Campionat Territorial 
de Nivell B, ocupa la se-
gona posició del Grup 12  
amb un balanç de tres vic-
tòries i una única derrota. 
Aquesta es va produir a la 
4ª jornada en un partit a 

casa contra la UB Sant An-
drià (55-72). Una setmana 
més tard, els montcadencs 
es van refer amb una nova 
victòria a la pista de la UE 
Montgat C (34-60).   

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior A perd el derbi 
contra el CEB C. Sant Joan
Aquesta és la única derrota que ha patit en sis jornades 

El júnior A de l’AE Elvira 
La Salle ocupa la quarta 
posició, empatat amb altres 
tres equips, al Campionat 
Júnior Nivell B. De mo-
ment, i després de sis jorna-
des, té un balanç de cinc vic-
tòries i una única derrota, la 

que va patir el 20 d’octubre 
en el derbi montcadenc con-
tra el CEB Can Sant Joan, 
que se’n va emportar els dos 
punts gràcies al 49-55 final. 
Una setmana més tard, 
l’equip de Samuel Fernán-
dez sí va guanyar a la pista 
del CB L’Ametlla (43-70). 

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El preinfantil pateix la 
seva primera derrota
Tot i perdre, continua amb un bon balanç de dues victòries

L’equip preinfantil del 
CEB Can Sant Joan va 
patir a la darrera jornada 
del Campionat Territorial 
Nivell C la seva primera 
derrota de la temporada 
a la pista del CB Lliçà de 
Vall (56-27). Fins a aquest 
partit, els montcadencs ha-
vien guanyat el altres dos 
que havien disputat, a casa 
del CB Matadepera Taron-
ja (33-39) i a la pista del 
col·legi El Viver contra el 
CB Gramanet (27-14).   

Júnior. Des de la seva pri-
mera derrota en el debut, 
l’equip júnior del CEB 
Can Sant Joan ja acumula 
quatre victòries consecu-
tives que l’han situat a la 
parta alta de la taula, amb 
els mateixos punts que el 

júnior A de l’AE Elvira La 
Salle. Després d’aconseguir 
la victòria en el derbi mont-
cadenc que es va jugar al 
pavelló Miquel Poblet, els 
de Can Sant Joan van su-
mar un altre triomf davant 
el CN Caldes B (73-46).

Rafa Jiménez | Redacció

El derbi montcadenc de bàsquet júnior va ser per als de Can Sant Joan

L’infantil contra el CB Santa Coloma

El preinfantil, contra el CB Gramanet
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FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

Classes de formació a La Unió

El Tennis Taula La Unió 
ha creat una escola de for-
mació amb l’objectiu de fo-
mentar aquest esport entre 
els més joves del municipi. 
Les classes estan obertes 
a nens i nenes més grans 
de cinc anys. De moment, 
l’escola compta amb una 
dotzena d’infants, d’entre 5 
i 15 anys, que reben classes 
cada dijous a la tarda. El 
TT La Unió també ofereix 
formació per a adults.  

TENNIS TAULA

La secció de tennis taula ha creat una escola per fomentar aquest esport 

Dos dels integrants de l’escola de formació del Tennis Taula La Unió
T
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Per fi, el juvenil del CD 
Montcada va donar la 
bona imatge que els seus 
responsables esperen i va 
aconseguir, a la 4ª jornada, 
la seva primera victòria de 
la temporada al camp de 
l’EC Granollers (3-4). Els 
montcadencs, que havien 
sumat una setmana abans 

el primer punt a casa con-
tra el Parets (2-2), van 
ser capaços de guanyar a 
l’estadi d’un dels dos líders 
del grup que havia aconse-
guit tots els punts possibles. 
Un gol de Marc Carrasco, 
al minut 89, li va donar el 
triomf als verds que, amb 
aquests 4 punts, comencen 
a sortir del pou.

Triomf de prestigi
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L’aleví B, líder amb un ple de punts

L’aleví B de l’Escola de 
Futbol Montcada és un 
dels tres líders del grup 14 
de Tercera Divisió després 
de sumar tots els punts a 
les quatre jornades dispus-
tades. A les dues últimes, 
va exhibir una gran capa-
citat golejadora, superant 
el Sant Andreu (9-0) i el 
Catalonia (0-11). 

Juvenils. L’equip A és un 
dels quatre líders del grup 7 
de Primera Divisió després 
de dues victòries seguides 
contra l’At. Vallès (2-3) i la 
P. Barc. Sant Celoni (6-1).

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

L’equip de l’EF Montcada, que juga al grup 14 de Tercera Divisió, ha guanyat els seus quatre partits 
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L’infantil A se situa segon

L’infantil A del CH La Sa-
lle ja és segon al grup B de 
la Lliga Catalana després 
d’encadenar dues victòries 
seguides contra l’Hanbdol 
Bordils (40-20) i l’AEH Les 
Franqueses (27-37). 

Juvenil. El masculí ha iniciat 
la lliga a 1ª Catalana. Va de-
butar amb derrota contra 
l’OAR Gràcia Sabadell (25-
20), però va poder superar  
l’AE Fornells (36-20).

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

L’Infantil A va superar a la fase classificatòria el CH Igualada
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Els verds guanyen el seu primer partit al camp del líder

L’equip que entrena Jordi García ha hagut d’esperar quatre partits per vèncer

L’aleví B va passar per sobre del Sant Andreu com una piconadora i li va ficar un espectacular 9 a 0

Ha pujat esglaons a la Lliga Catalana gràcies a dues victòries consecutives

El debut de  

l’AE Can Cuiàs 

es fa esperar 

FUTBOL SALA. JUVENIL

La lliga a la Tercera Divi-
sió juvenil de futbol sala va 
començar el 21 d’octubre, 
però l’equip de l’AE Can 
Cuiàs encara no ha pogut 
debutar. El primer partit 
de  competició oficial con-
tra l’Alheña B, que s’havia 
de jugar a les pistes del 
barri, es va ajornar fins al 
proper 3 de novembre i a 
la segona jornada tampoc 
va jugar ja que el seu rival, 
l’AE Penya Esplugues B, 
s’ha retirat.   

Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval ensopega a casa del Salou 

L’equip juvenil del Bron-
cesval Montcada ha iniciat 
la competició a categoria 
nacional amb massa irregu-
laritat i de moment ocupa 
la vuitena posició amb 6 
punts. A la darrera jornada, 
els montcadencs van patir 
una derrota inesperada a la 
pista del FS Salou (5-2), que 
fins aquell moment només 
havia pogut sumar un punt. 
L’equip de Lolo Rodríguez 
sí va poder aconseguir els 
tres punts una setmana 

abans quan va guanyar sen-
se gaires problemes el CET 
10 amb un clar 7 a 4. David 
Guerreo, amb tres gols, va 
ser un dels protagonistes del 
partit.

Juvenil-cadet femení. Ja ha 
començat a competir a la 
Divisió d’Honor i va acon-
seguir la primera victòria al 
seu segon partit a la pista del 
Sant Just (2-3). A la primera 
jornada, les montcadenques 
havien perdut contra el Mo-
lins 99 (1-2).

A la 5ª jornada, els montcadencs van perdre de forma sorprenent amb un rival que només havia sumat un punt 

El FC Barcelona va visitar el Miquel Poblet a la 2ª jornada i va guanyar per 3 a 5
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L’EF Montcada 

aconsegueix la 

primera victòria

El juvenil de l’EF Montcada 
va aconseguir a la 2ª jorna-
da de Segona Divisió la seva 
primera victòria després de 
superar el Pineda de Mar 
(3-2), que es va avançar en 
el marcador. Un últim gol 
de Daniel Martín li va do-
nar la victòria als vermells. 
Aquests tres punts van ser-
vir per oblidar la derrota en 
el debut a la pista del Palau 
Solità i Plegamans 2007, que 
va aconseguir el triomf amb 
un 3 a 1.  

Rafa Jiménez | Redacció
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