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ÈXITS INTERNACIONALS
Alberto Jo Lee, bronze al Mundial de 

Taewkondo de Poomsae. Eva Nieto i 

Carles Cirera, setens al Mundial.
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El Club Tennis Reixac és l’entitat 
de referència del món del tennis 
a Montcada i Reixac. Situat a la 
carretera de la Roca, el club, fun-
dat al 1971, compta amb 8 pistes 
de tennis, a més d’altres de pàdel 
i frontó, i té la seva pròpia escola 
amb 59 alumnes i 7 monitors. 
Però més enllà de la seva doble 
funció com a formador de juga-
dors i espai perquè els seus 150 
socis o usuaris eventuals puguin 
gaudir de l’esport de la raqueta, 
el CT Reixac també destaca per 
una faceta més desconeguda. Les 
seves instal·lacions són la base 
per a l’entrenament d’un grup de 
competició amb algunes de les 
millors promeses del tennis es-
panyol. El Grup de Competició 
Internacional de Tennis (GCIT) 
va ser creat l’any 2008 per tres 
socis: Ricardo Espuela, director 
de l’escola i exjugador de tennis; 
Anna Font, campiona d’Espanya 
al 2001 i que va arribar a ser la 
180 del món; i Alberto Saucedo, 
preparador físic. 
Tot i no ser de Montcada, tots 
tres van trobar al CT Reixac el 
lloc ideal per plasmar la seva 
idea de crear un equip de com-
petició per formar tennistes. Van 
començar amb dos jugadors ale-
manys i avui dia tenen un grup 
de 35-40 tennistes de tot el món 
(Suècia, Portugal, Itàlia, Roma-
nia, Japó, Paquistan, Russia o 

Marroc). Entre ells també estan 
20 dels millors jugadors catalans 
i espanyols que competeixen en 
torneigs de circuits internacionals 
com a pas previ al món ATP. Al-
guns d’ells, fins i tot, viuen a un 
pis que es troba a prop del CT 
Reixac i que fins fa un temps era 
propietat del mateix club. 

Sense montcadencs. El GCIT té 
jugadors de totes les categories, 
des de sub-10 fins a professio-
nals. Tot i tenir molt bones re-
lacions amb els responsables del 
club, l’equip no compta amb cap 
jugador montcadenc o que s’hagi 
format a l’escola del Reixac, diri-
gida per Ferran León. “Hi ha al-
gun tennista interessant, però 
la despesa econòmica que exi-
geix el tennis en aquest nivell 
és molt elevada. És un esport 
individual molt costós”.
Gràcies a la col·laboració de dife-
rents monitors com l’italià Mas-
simo Dell’acqua, artífex d’un 
recent acord de col·laboració 
amb la Federació Italiana de 
Tennis i alguns clubs de la 
Toscana, el GCIT continua 
fent la seva feina a Montcada, 
donant-li ressò internacional 
al municipi. “Al món del ten-
nis, Montcada i Reixac ja és 
un referent a tota Espanya i 
a l’estranger gràcies als èxits 
del nostre equip”, explica Ri-
cardo Espuela.

Rafa Jiménez | Redacció

TENNIS

El CT Reixac, base per a l’entrenament d’un
equip de futurs tennistes professionals 
A les seves instal·lacions entrena el GCIT, un equip de competició amb tennistes que, tot i la seva curta edat, tenen una gran projecció

HANDBOL
El sènior masculí del CH La Salle entra en 

un sotrac de resultats i només ha pogut 

sumar dos dels últims 12 punts en joc.

El director del GCIT, Ricardo Espuela, el primer per l’esquerra, amb alguns del jugadors i monitors de l’equip que entrena al Club Tennis Reixac
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>  Els ‘Rafa Nadal’ del futur
Hi ha algun tennista del GCIT que 

pot arribar a ser professional de 

l’ATP? Ricardo Espuela, director 

i soci fundador del CGIT, ja està 

acostumat a que li facin aquesta 

pregunta. Espuela dóna una res-

posta diplomàtica i diu que està 

convençut que tots els seus tennis-

tes podran arribar a ser professio-

nals, tot i que no té problemes per 

parlar d’alguns dels jugadors que 

donaran més a parlar en els pro-

pers anys. El romanès William Bi-

rau (foto), de 15 anys; Carla Girbau, 

jugadora de Barberà del Vallès de 

12 anys, o Eva Fernández, natural 

de Ripollet i que als 11 anys ja és 

la número 1 d’Espanya a la catego-

ria sots-12, són noms que haurem 

de seguir molt de prop. Qui sap si 

algú d’aquests serà el successor de 

Rafa Nadal que, segons confesa 

Espuela, va visitar en una ocasió les 

instal·lacions del CT Reixac | RJ   
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El Santa Maria 
deixa escapar dos 
punts davant del 
Meridiana

L’UD Santa Maria ha baixat fins 
a la setena posició del grup 15 
de Quarta Catalana després de 
patir una nova derrota i deixar 
escapar dos punts del seu partit 
ajornat contra el tercer classifi-
cat, la UC  Meridiana. El matx, 
corresponent a la 14a jornada, 
es va suspendre l’1 de desembre 
quan els montcadencs guanya-
ven per 3 a 1, gràcies als gols 
de Fernando Hernández i Jordi 
Moreno, en dues ocasions. A la 
mitja part, alguns jugadors vi-
sitants es van encarar amb un 
grup d’aficionats i l’àrbitre va de-
cidir suspendre el partit. El joc es 
va reanudar el 18 de desembre a 
porta tancada i l’UC Meridiana 
va aprofitar la segona part per 
aconseguir l’empat a 3. 
Abans de jugar aquest matx ajor-
nat, l’equip de Juan Meca havia 
patit una nova derrota al camp 
del cinquè classificat, el FC Be-
llaterra (2-1) per culpa d’un gol 
en contra a deu minuts del final. 

El Santa Maria segueix sent irregular

FUTBOL. 4a CATALANA
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El CD Montcada ha perdut una 
mica de pistonada respecte als 
llocs capdavanters després de 
patir una inesperada derrota a 
la 14a jornada, a l’estadi de la 
Ferreria, contra el Guíxols. Tot 
i arribar a Montcada amb una 
bona ratxa de tres jornades con-
secutives puntuant, els gironins 
semblaven uns rivals propicis, 
ja que ocupaven el lloc de pro-
moció de descens. El desenllaç 
del partit va ser ben diferent. 
Tot i el gol inicial del Guíxols, 
el CD Montcada va reaccionar 
bé i a l’inici de la segona part ja 
li havia donat la volta al marca-
dor gràcies a dos gols de Sergi 
Arranz (29’) i David Bermúdez 
(48’). El partit semblava contro-
lat, però un penal en contra va 
propiciar l’empat dels gironins 
al 59’. A vuit minuts del final,  
va arribar el gol de la victòria 
visitant, que va deixar freds als 
aficionats verds. “És una llàs-
tima haver perdut perquè el 
partit semblava controlat”, 
va dir el president de l’entitat, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís, després 
de l’últim matx de l’any com a 
locals.

Empat al derbi. Abans de la jorna-
da de descans a causa del pont 
de desembre, els montcadencs 
van treure un empat sense gols 
en el derbi al camp del Ripollet, 
que ocupa posicions de descens 
després d’un partit igualat que 

va finalitzar amb un repartiment 
de punts que el tècnic verd, Jor-
di Salvanyà, va qualificar de 
“just”. 
Amb aquest balanç d’una derro-
ta i un empat, el CD Montcada 
baixa fins a la setena posició amb 
20 punts, integrant un grup for-
mat pel Peralada, el Sant Cugat 
Esport i la UE Mollet. Les dues 
primeres posicions que donen 
dret a l’ascens i que ara mateix 
comparteixen la UE Avià i el 
Cerdanyola, ja estan a nou punts 
de distància. A les properes jor-
nades, els verds s’enfrontaran 
amb dos rivals directes. Acomia-
daran l’any al camp del Mollet i 
estrenaran el 2013 a casa contra 
el Sant Cugat Esport.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada perd pistonada amb 
la part alta després de perdre a casa
El Guíxols, que ocupava la posició de promoció de descens, va evitar que els verds s’apropessin als llocs capdavanters

> El sènior B puja al tercer lloc de la classificació
El CD Montcada B ha pujat un lloc i ara és tercer, amb 20 punts, del grup 

5 de Quarta Catalana. Els verds encara podrien estar més a prop dels dos 

primers llocs si no haguessin deixat escapar dos punts a la visita al camp de 

l’Arrabal-Calaf de Gramanet B (3-3). Amb un avantatge d’1 a 3, els montca-

decs van rebre el gol de l’empat a vuit minuts del final. Una setmana abans, 

el sènior B no havia tingut problemes per golejar el Cabrils B (5-0) | RJ   

“L’equip està bé, generem oca-
sions, però la pilota no entra i 
això ens provoca ansietat. És 
qüestió de tenir un bon resultat 
i tornar a creure perquè hi ha 
una bona plantilla”, així valora 
el tècnic José Manuel Martín ‘Pin-
ti’ la situació de la Unió Esportiva 
Sant Joan, que no guanya des del 
4 de novembre. El 18 de desembre, 
els de Can Sant Joan van jugar els 
35 minuts que restaven del partit 
contra el líder, la Unificación Lle-
fià, que es va suspendre el dia 2 
quan els montcadencs perdien per 

1 a 2.  Tot i que va tenir ocasions 
per marcar, la UE Sant Joan no va 
poder empatar i va acabar perdent 
per 1 a 3 amb un gol en contra a 
dos minuts del final. 
Uns dies abans, i en partit corres-
ponent a la 14a jornada, la UE 
Sant Joan va poder trencar la seva 
mala ratxa de quatre derrotes con-
secutives i va treure un empat del 
camp del Singuerlín (1-1) gràcies a 
un gol de Santi. 
Els montcadencs ocupen l’onzena 
posició amb 17 punts, a dos de la 
promoció i a tres del primer lloc de 
descens directe.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan no troba  
la confiança perduda

David Bermúdez, en aquesta imatge durant el partit contra el Vilassar de Dalt, va tornar a veure porta contra el Guíxols

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení de l’EF Montcada 
continua en ratxa i ja acumula cinc 
victòries consecutives a la Primera 
Catalana. La darrera davant del 
tercer, l’ECF Les Garrigues, grà-
cies a un gol de Laura Guzmán al 
minut 75, el consolida a la quarta 
posició i l’apropa a només un punt 
d’aquesta desitjada tercera posició. 
L’últim partit de l’any a l’estadi 
de Can Sant Joan va servir per 
confirmar les bones sensacions de 
l’equip d’Antonio Moya, que dues 
setmanes abans havia marcat cinc 
gols al camp del Rubí (4-5). 

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

L’EF Montcada segueix en ratxa i ja 
està a només un punt del tercer lloc
Les Garrigues, tercer classificat, cau a l’estadi de Can Sant Joan i veu reduït el seu avantatge

L’EF Montcada acomidarà l’any al camp del Sant Andreu B, el cinquè classificat 
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Rafa Jiménez | Redacció

No aconsegueix sumar els tres punts des del 4 de novembre

Rafa Jiménez | Redacció
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El sènior masculí del CH La 
Salle ha baixat fins a la 13a po-
sició del grup C de la Primera 
Estatal després d’encadenar ja 
sis jornades consecutives sense 
aconseguir la victòria. De fet, els 
lassal·lians només han sumat dos 
punts dels darrers 12 en joc. Des-
prés d’empatar a casa contra el 
Granollers (26-26), els de Jaume 
Puig van perdre a la pista del Sant 
Esteve Sesrovires (22-20) i contra 
l’UE Sarrià (24-25), el penúltim 
classificat que va donar la sorpre-
sa al pavelló Miquel Poblet. Tot i un bon inici de partit, el sènior masculí es va deixar sorprendre a casa davant del penúltim

   El femení no reacciona

El femení del CH La Salle 

segueix sense reaccionar i ja 

suma cinc partits consecutius 

sense puntuar al grup únic 

de Lliga Catalana. Des de la 

primera i única victòria de la 

temporada, aconseguida el 4 

de novembre a casa contra el 

cuer, el Sant Esteve Sesrovi-

res, les montcadenques han 

perdut tots els seus partits. 

Els últims, a casa contra el 

CH Ascó (20-22) i a les pis-

tes de l’OAR Gràcia (26-25) i 

del BM La Roca (28-16). Amb 

tres punts en 11 jornades, les 

noies d’Esperanza Hoyos ocu-

pen la penúltima posició i aco-

miadaran l’any a casa contra 

el Molins de Rei | RJ

Els lassal·lians no guanyen un partit des del 3 de novembre i baixen fins a la 13a posició

HANDBOL

El sènior masculí només ha sumat 
dos dels últims 12 punts en joc

Rafa Jiménez | Redacció
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L’UE Montcada 
aprofitarà l’Open de 
Nadal per presentar 
el seu primer equip

Aprofitant la disputa del seu Open 
de Nadal, que es farà el 22 de 
desembre al Miquel Poblet i que, 
al tancament d’aquesta edició, ja 
tenia 26 inscrits, l’UE Montcada 
presentarà el seu primer equip per 
a la propera temporada. Com a no-
vetat, destaca el fitxatge del Gran 
Mestre Herminio Herráiz. D’altra 
banda, el club també ha anunciat 
que a partir del gener i fins al mes 
de maig, farà les seves classes per 
a infants, de dilluns a divendres, a 
les 17.15h. Per a més informació: 
uemontcada@hotmail.com.

ESCACS

Rafa Jiménez | Redacció

Tot i una lesió de genoll que es va 
fer abans de marxar a Colòmbia, 
Alberto Jo Lee, del Lee Young, es 
va penjar la medalla del bronze 
al Mundial de Poomsae (tècnica) 
que es va celebrar del 6 al 9 de  
desembre a Tuján. La resta de par-
ticipants del club montcadenc que 
dirigeix José Santiago van obtenir 
diploma. Diego Carrillo i Soomi 
Jo Lee va ser setens en individual. 
Soomi també va ser cinquena en 
trio amb Yolanda Fidalgo i Gem-
ma Adelantado i setena, fent pare-
lla amb el seu germà Alberto.

TAEKWONDO

Alberto Jo Lee guanya el bronze al 
Mundial de tècnica, tot i estar lesionat >Eva Nieto i Carles Cirera, setens del món

Eva Nieto i Carles Cirera van obtenir la 

setena posició al Campionat del Món 

que es va disputar el 2 de desembre 

a Rouen (França). La parella montca-

denca, una de les dues de la delega-

ció espanyola, va millorar el resultat 

obtingut a la seva anterior participació 

quan va finalitzar a la tretzena posició. 

“És un gran èxit, totes les parelles 
volen estar entre els 12 primers”, ha 

explicat Eva Nieto | RJ  

> La TriJAM torna a fer un calendari amb fotos

Per segon any seguit, la TriJAM ha elaborat un calendari amb fotografies dels 

seus membres, a escenaris del municipi, per sufragar despeses. L’almanac es 

ven al preu de 3 euros. Durant la Fira de Nadal se’n van vendre un centenar i 

encara es poden comprar a l’oficina d’Allianz (passeig Rocamora, 10). La Tri-

JAM organitza amb Montcada Aqua una activitat per al 30 de desembre, a les 

9.30h. L’objectiu és nedar 2.013 piscines en menys de 2h i 30 minuts | RJ 

El Broncesval s’ha consolidat a la 
tercera posició de la Segona B i ja 
ha oblidat les tres derrotes que va 
patir al novembre. Sense festa al 
pont de desembre, l’equip de Jordi 
Rozas va descansar una setmana 
abans ja que el seu rival, el Cen-
telles, s’ha retirat. Amb tres punts 
aconseguits als despatxos, els 
montcadencs sí que van guanyar 
sobre la pista l’Escola Pia i al Bar 
Mi Casa amb idèntic resultat: 5 a 
2. “Estic content perquè estem 
recuperant el ritme de joc que 
havíem perdut”, ha dit Rozas.

FUTBOL SALA

El Broncesval oblida el seu ‘novembre 
negre’ i es consolida a la tercera plaça

La delegació espanyola que dirigia José Santiago va sumar dos ors, una plata i dos bronzes

Els altres quatre representants del club que dirigeix José Santiago van finalitzar entre els vuit primers

Rafa Jiménez | Redacció
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Els de Rozas sumen tres victòries consecutives i ja tornen a mirar cap als dos primers llocs  
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> El Cim arriba a Montcada seguint el GR-92

La caminada del GR-92, que El Cim va iniciar a Portbou el maig del 2011 

amb un total de 579 quilòmetres, va arribar el dia 15 a Montcada i Reixac. 

A més de poder caminar per un entorn tan proper, l’entitat també va ce-

lebrar que en aquesta etapa s’assolia a la Conreria el quilòmetre 289’87, 

justament la meitat del recorregut total que acabarà a Ulldecona al 2014. 

El GR-92 tornarà a posar-se en marxa el 19 de gener amb la 18a etapa, 

Montcada-Vallvidrera (17,8 quilòmetres). Les persones interessades a par-

ticipar-hi es poden posar en contacte amb El Cim a través del correu elec-

trònic elcim@elcim.org. A la foto, l’etapa que va finalitzar a l’Escala | SA

Adrià Esteller segueix l’estela del seu germà Gerard i ha marcat dos gols en els últims partits 
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TENNIS TAULA

Antonio Pons, del Tennis 
Taula La Unió, va ser el 
guanyador de la primera 
edició de l’Open de Nadal, 
que es va disputar el 8 de 
desembre a les instal·lacions 
de La Unió per davant 
de Daniel López i Alber-
to Poza. En infantils, cinc 
jugadors del TT La Unió 
van finalitzar entre els sis 

primers, tot i que la victòria 
va ser per a Enric Barceló, 
del TT Ripollet, per davant 
dels locals Marc Balles-
ta i Joel Sánchez. Després 
d’aquest èxit de participació, 
amb 40 jugadors sèniors i 
10 infantils, el TT La Unió 
ja treballa en l’organització 
d’un nou Open que es farà 
durant la Festa Major | RJ Les instal·lacions de La Unió van acollir partides múltiples de tennis taula
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El CEB Can Sant Joan- 
B. Montseny no guanya 
des de l’11 de novem-
bre i encadena ja quatre 
derrotes consecutives, 
baixant  fins a la novena 
posició amb 12 punts. Els 

montcadencs van jugar 
dos partits consecutius 
a domicili i van tornar 
sense puntuar dels dos 
desplaçaments a les pistes 
del CB Santa Perpètua B 
(70-61) i del Canovelles 
(72-61). 

No va poder guanyar a casa al líder, l’AE Badalonès B

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE

El sots-25 cau fins a la 
tercera posició de grup

El sots-25 de l’AE Elvira-
La Salle ha baixat fins a 
la tercera posició després 
de perdre un partit deci-
siu, a l’11a jornada. L’1 de  
desembre, els montcadencs, 
que eren segons, van rebre 
el primer, l’AE Badalonès 
B, amb opcions d’agafar el 
lideratge, tot i que amb un 
partit més. Els badalonins, 
però, van demostrar la seva 
superioritat i van consolidar 

el primer lloc, guanyant per 
68 a 87. L’equip de Roberto 
Gómez no ha jugat a les dues 
últimes jornades i reprendrà 
la competició el 12 de gener. 
“El líder és l’equip més 
fort. Nosaltres tenim ju-
gadors sots-21 que juguen 
per primer cop en aquesta 
categoria. L’únic que els hi 
demano és millorar a fora 
per acabar la lliga entre 
els quatre primers”, diu el 
seu entrenador. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

Les Corts EF, fins ara líder invicte, també va guayar al barri de Can Cuiàs
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A l’AE Can Cuiàs li està cos-
tant adaptar-se a la Preferent 
i només ha sumat una vic-
tòria en el que porta de tem-
porada. Des d’aquell primer 
triomf, a la 3a jornada con-
tra el Futsal Polaris, l’equip 
de Matías Ruiz ha encade-
nat dos empats i dues derro-

tes. Com atenuant, aquestes 
ensopegades van arribar en 
els últims partits contra els 
dos primers classificats: Les 
Corts Esportiu Futsal (4-6) 
i l’Estel Vallseca (5-3). Ter-
cers per la cua amb 5 punts, 
els montcadencs acomiada-
ran l’any a la pista de l’FS 
Montsant B.

Rafa Jiménez |  Redacció

L’AE Can Cuiàs perd 
contra els dos primers 
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El sènior masculí és 9è amb un balanç de tres victòries i sis derrotes

L’equip sots-25 de l’AE Elvira La Salle és tercer amb set victòries i quatre derrotes

Quatre derrotes 
seguides del masculí

FUTBOL SALA

L’equip sènior de futbol 
sala de l’Escola de Futbol 
Montcada ha pujat fins 
a la segona posició del 
grup 2 de Segona Divisió 
després d’encadenar dues 
victòries seguides contra 
l’Escola Pia Sabadell B 
(4-6) i el Polinyà B (7-1). 
Amb un partit menys, els 

montcadencs estan, amb 
un balanç de quatre vic-
tòries, un empat i una de-
rrota, a només tres punts 
del primer lloc, que ocupa 
el SAFA Salesians Saba-
dell, precisament el rival 
de l’equip de José Luis 
Carrasco a l’últim partit 
d’aquest any | RJ 

L’EF Montcada ja 
acaricia el lideratge

Tot i sumar tres victòries 
consecutives, l’AFS Bosc 
d’en Vilaró no ha pujat 
llocs a la taula i continua 
a la tercera posició de la 
Segona Territorial B, que 
no depèn de la Federació 
Catalana de Futbol. Als 
seus últims partits, els 
montcadencs han guanyat 

l’Associació Esportiva Wolf 
(4-1), l’Atlètic Sala Sant Boi 
(3-4) i el Teià Futbol Cinc 
C (5-0). Aquesta bona ra-
txa, almenys, ha permès 
que l’AFS Bosc d’en Vilaró 
estigui amb els mateixos 
punts que el segon i només 
a un del líder, que ara és el 
Futsal Dante Nilfisk | RJ  

L’AFS Bosc d’en Vilaró, 
més a prop dels primers 

El màster femení del CH La 
Salle encara no coneix la de-
rrota a la lliga de veteranes 
i ocupa la segona posició ja 
que ha guanyat els tres par-
tits que ha disputat. Després 
d’ajornar el matx contra el 
BM La Roca, les montca-
denques van guanyar les 
Veteranes de Sarrià (12-20).

Sènior B. Continua intrac-
table a la Tercera Catalana 
i és primer amb 8 victòries 
consecutives i un avantatge 
de quatre punts davant del 
segon.  Els lassal·lians s’han 
quedat líders en solitari des-
prés de guanyar l’H. Garbí 
Palafrugell (31-26) i el CH 
Vilamajor B (22-28) | RJ

El màster femení 
continua sense perdre

Rafa Jiménez |  Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL

Satisfacció al TT La Unió 
amb l’Open de Nadal

KORFBAL

El Multiópticas Isis ha fi-
nalitzat la primera volta a 
la Lliga Nacional amb un 
balanç de tres victòries i 
tres derrotes. Al seu últim 
desplaçament, va perdre a 
la pista del CK Castellbis-
bal (17-15). Una jornada 
després, es va poder recu-
perar amb un triomf con-
tra el Vacarisses (13-12).

Multiópticas Isis B. El se-
gon equip també ha fina-
litzat la primera part de 
la competició a Segona 
amb un balanç de dues 
victòries, dos empats i 
tres derrotes. Les dues 
darreres ensopegades del 
B es van produir a Cas-
tellbisbal (16-15) i a casa 
contra l’SLKC (8-10) | RJ 

Primera volta irregular 
del Multiópticas Isis
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El júnior pateix la seva 
tercera derrota
Després de superar un rival directe, va caure a Cardedeu
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El júnior està fent un bon paper

El júnior del CEB Can Sant 
Joan és quart, empatat amb 
altres dos equips, després 
de patir a la pista del CB 
Cardedeu B (52-49) la seva 
tercera derrota de la tempo-
rada. Dues setmanes abans, 
els montcadencs sí havien 
pogut superar un rival di-
recte com el Lliçà d’Amunt 
B (50-49).

Rafa Jiménez | Redacció

KORFBAL

Augment dels equips de 
l’AE Montserrat Miró
Compta amb un aleví, dos infantils, dos cadets i un juvenil

L’AE Montserrat Miró se-
gueix impulsant el korfbal al 
municipi i aquesta tempora-
da compta amb més equips: 
un aleví, dos infantils, dos 
cadets i un juvenil. Els con-
junts de les tres primeres 
categories disputen la lliga 
per semestres i, a diferència 
d’altres anys, han pogut ju-
gar gairebé tots els cap de 
setmana. Per la seva part, el 
juvenil disputa la lliga que 
organitza la Federació Ca-
talana i havia guanyat els 
seus tres primers partis.
Els equips de l’AE Montse-
rrat Miró juguen com a lo-

cals al col·legi Elvira Cuyàs, 
“ja que les instal·lacions 
del Montserrat Miró no es-
tan en condicions”, explica 
Pedro Fernández, membre 
de l’equip de coordinadors. 

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior femení de l’AE 
Elvira La Salle no guanya 
des de l’11 de novembre i 
ja acumula quatre derro-
tes consecutives. Les dues 
últimes es van produir 
contra dos rivals que es-
tan entre els tres primers 
classificats: el CB La Ga-
rriga (90-40) i el CB Tona 
(48-76). Amb un balanç 
de dues victòries i set de-
rrotes, les montcadenques 
han acomiadat l’any 2012, 
ocupant la antepenúltima 
posició del grup, només 
per davant del CB Lliçà 
d’Avall i el CB Centelles. El júnior femení de l’AE Elvira La Salle té problemes per sortir dels últims llocs

BÀSQUET. CB MONTCADA

El cadet B perd la possibilitat 
d’ocupar el lideratge en solitari

L’equip cadet B del Club 
Bàsquet Montcada ha per-
dut l’oportunitat de situar-se 
líder en solitari del seu grup 
després de perdre el seu 
últim partit a casa contra 
l’UEB Martorelles (80-83), 
l’equip amb el que com-
partia el lideratge. Després 
d’aquesta derrota els mont-
cadencs ocupen la segona 
posició amb un balanç de sis 
victòries i dues derrotes, a 
només una del líder. D’altra 
banda, el club ha creat una 
nou web per informar sobre 
les seves activitats: cbmontca-

da.montcada.cat. L’UEB Martorelles va sortir de Montcada amb un triomf que reafirma el seu lideratge

Els montcadencs ara són segons després de caure contra l’UEB Martorelles 

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior femení no reacciona 
i continua a la cua de la taula
Va perdre els seus dos últims partits contra rivals que estan a la part capdavantera

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE

Rafa Jiménez | Redacció

El Sagrat Cor implica pares  
i mares en algunes extraescolars
Es va provar al primer mes de curs amb l’activitat de psicomotrocitat i els familiars van quedar satisfets

El col·legi Sagrat Cor man-
té el nivell de participació 
d’anys anteriors i un total 
de 83 alumnes fan algunes 
de les activitats extraesco-
lars que s’organitzen des 
de l’AMPA. Aquest curs 
els nens i nenes de l’escola 
situada al carrer Major po-
den fer psicomotrocitat (15 
alumnes), karate (23), futbol 
(12), hip-hop (12) o pati-
natge (21). Aquestes xifres, 
però, poden anar patint mo-
dificacions ja que de cara al 
segon trimestre, augmentarà 
la quantitat d’inscripcions 
per fer psicomotrocitat. 
Precisament, en aquesta ac-
tivitat s’ha experimentat una 
nova fòrmula amb l’objectiu 
d’implicar més els pares i 
mares. Fent un gran esforç 
per combinar la feina i el 
temps lliure, alguns familiars 
dels alumnes van participar 
activament a les sessions de 
psicomotrocitat que es van 
fer durant el primer mes del 
curs. “L’experiència va ser 
molt positiva i els propis 
pares han demanat que 
es pugui fer alguna sessió 
semblant durant el que 

queda de curs”, explica 
Mari Gutiérrez, coordinado-
ra de les extraescolars des de 
fa quatre anys. 
Les activitats fora de l’horari 
lectiu es reparteixen entre 
un espai interior i el pati del 
col·legi i es desenvolupen 
amb sis monitors.  “Valo-
rem molt positivament el 
fet d’haver mantingut el 
nombre d’alumnes que 
poden gaudir de l’esport”, 
diu Gutiérrez.

Rafa Jiménez | Redacció

Les activitats de psicomotrocitat es van fer al principi amb la participacio d’alguns pares i mares dels alumnes

Un grup d’infants fent l’activitat de futbol, que congrega 12 alumnes del centre
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L’Aleví C encaixa una dolorosa 
golejada al camp del Cerdanyola

L’Aleví C de l’EF Montcada 
va notar la manca de ritme 
després de dues setmanes 
sense jugar i va patir una 
contundent derrota al camp 
del Cerdanyola del Vallès 
(8-1) a la 10a jornada. Va ser 
una ensopegada sorprenent 
ja que els montcadencs, 
quarts al grup 42 de Quarta 
Divisió, només havien per-
dut un partit en tota la tem-
porada i visitaven el camp 
del tercer classificat, que 
fins a aquell moment estava 
amb els mateixos punts.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL EF MONTCADA

Els montcadencs van rebre 8 gols a la seva segona derrota de la temporada davant d’un rival directe

Abans de la contundent derrota a Cerdanyola, l’aleví C no va tenir problemes per golejar l’EFB Ripollet (10-0).
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>> Clica i mira les fotogaleries de tots els equips del Club Hanbdol La Salle

> El Club Hanbdol La Salle presenta els seus 20 equips

El CH La Salle va fer el 2 de desembre la presentació dels seus 20 equips de la temporada 

2012-2013. 11 són del club: sèniors masculí i femení, sènior B masculí, dos equips de vete-

rans, juvenils femení i masculí, cadet femení i infantils femení i dos masculins. Els 9 restants 

són de l’escola (benjamí masculí i femení, dos més vinculats als col·legis Elvira Cuyàs i Font 

Freda i cinc alevins). Precisament, l’escola és un dels motors del club amb uns 70 nens i 

nenes. Aquest any s’ha iniciat un acord amb el col·legi Elvira Cuyàs i es manté la col·laboració 

amb el Font Freda. “El nostre objectiu és continuar formant jugadors, difonent l’handbol a 
tot el municipi”, explica el coordinador de l’escola, Pere Arbona | RJ

El juvenil ocupa la penúl-
tima posició a la Primera 
Catalana i no ha guanyat 
en els seus tres últims par-
tits. Va perdre a la pista 
del CH Parets (30-22) i a 
casa contra un dels cuers, 
el Sant Martí Adrianenc 
(23-24). Almenys, en el 
seu últim partit va poder 
aconseguir un empat a 
Sant Quirze (26-26).

El juvenil no 
pot sortir de 
la cua
Rafa Jiménez | Redacció

CH LA SALLE

FUTBOL SALA. BRONCESVAL MONTCADA

13 jugadors de les cate-
gories inferiors del Bron-
cesval van participar als 
Campionats Comarcals de 
Seleccions Base de Futbol 
Sala que es van disputar 
el 8 i 9 de desembre a Bla-
nes. El torneig va reunir 
12 seleccions comarcals i 
els jugadors montcadencs 
van formar part de la del  
Vallès Occidental-Sabadell.

Els combinats on estaven 
els jugadors locals no van 
tenir sort i cap va poder su-
perar la fase prèvia que do-
nava pas a les semifinals. 

Juvenils. David Guerrero 
i Aleix Moreno jugaran 
amb la selecció catalana la 
fase prèvia del Campionat 
d’Espanya que es disputarà 
el 28, 29 i 30 de desembre 
a Berga. 

Campionats comarcals
13 jugadors del club van viatjar a Blanes per competir

La selecció aleví amb els montcadencs Ángel Ros, Álex Andrés i Josep Paredes 

Rafa Jiménez | Redacció
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FUTBOL SALA. BRONCESVAL MONTCADA

L’equip benjamí B del Bron-
cesval Montcada ha baixat 
fins a la vuitena posició del 
grup 4 de Primera Divisió i 
ja acumula tres derrotes se-
guides. Les dues últimes es 
van produir contra el CFS 
Manent Santa Coloma (6-1) 
i el Prosperitat (2-4). Després 
de 8 jornades, el benjamí B 
suma tres victòries i cinc de-
rrotes.

Juvenils. El masculí se-
gueix escalant posicions a 
Nacional i ja és tercer, a un 
punt del segon, després de 
guanyar Les Corts UBAE 
AE (6-2) i empatar a la pis-
ta del Jesús Maria (2-2). El 
femení és penúltim, amb 3 
punts, a Divisió d’Honor. 
Es va ajornar el seu partit 
a Martorelles i va caure a 
casa contra el Palau-Solità 
i Plegamans (1-4). 

Derrotes del benjamí B
És vuitè després de perdre tres partits consecutius

El benjamí B va jugar a la pista del Reixac, però no va poder amb el Prosperitat

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL JUVENIL. CD MONTCADA 

Suspensió d’un partit

El juvenil del CD Montca-
da ha baixat una posició al 
grup 7 de la Primera Divi-
sió. Ara és dotzè amb 10 
punts després d’empatar a 
casa de l’EF Barberà-An-
dalucía (3-3) en un partit 

boig. Els montcadencs van 
remuntar un 2 a 0 en con-
tra, però van rebre el gol de 
l’empat al 89’. El seu últim 
partit contra el Martorelles 
es va suspendre al minut 
84 amb empat a un.

FUTBOL SALA JUVENIL. EF MONTCADA

Els vermells,  setens

L’equip juvenil de futbol 
sala de l’EF Montcada 
baixa un lloc i ocupa la 
setena posició, amb 10 
punts, al grup 2 de Segona 
Divisió. Al seu últim partit 
va patir una greu derrota a 

la pista de l’AE Montmeló 
per 7 a 0. Dues setmanes 
abans, va sumar els tres 
punts després de superar 
per la mínima l’Escola Pia 
amb un resultat més propi 
del futbol onze (1-0). 
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