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La JAM organitza una nova cursa 

de muntanya que es farà el 28 

d’abril per la Serralada de Marina.

PÀG. 28 PÀG. 28 

A manca de cinc partits per al 
fi nal de la lliga –resten sis jor-
nades, però una és contra el 
Centelles, que es va retirar a la 
primera volta–, el Broncesval 
Montcada ho té tot de cara per 
acabar entre els dos primers 
classifi cats al grup 3 de Segona 
Divisió B, el que li donaria el 
dret a lluitar per l’ascens a Sego-
na, l’antiga Divisió de Plata. De 
moment, els montcadencs són 
líders amb 58 punts, amb cinc i 
sis d’avantatge respecte al segon 
i tercer classifi cat, l’Hospitalet i 
l’Escola Pia respectivament. La 
trajectòria de l’equip que diri-
geix Jordi Rozas és excepcional. 
Acabat d’ascendir, només ha 
perdut quatre partits i ja suma 
14 jornades invicte. Acabar pri-
mer li donaria la lliga i l’ascens 
directe, mentre que la segona 
posició li permetria jugar el play-
off. Al seus últims dos partits a 
domicili, els montcadencs van 
donar un pas de gegant després 
d’empatar sense gols a la pista de 
l’Hospitalet i guanyar el Marfi l 
Santa Coloma B (1-2), amb gols 
de Grimaldos i Riquelme.

Viabilitat. Les expectatives espor-
tives no poden ser millors, però 
ara mateix la gran incògnita és 
saber si el club podrà assumir 
la forta despesa econòmica que 
suposa tornar a Plata. A Segona 

només hi ha un grup i jugar en 
aquesta categoria, viatjant cada 
dues setmanes per la geografi a 
espanyola, implica tenir un pres-
supost d’uns 150.000 euros, el 
triple de l’actual. “Jo sóc el pri-
mer que vol tornar a Plata. 
La il·lusió la tenim, però no 
podem fer bogeries, deixant 
hipotecat el club i posant en 
perill la seva existència”, expli-
ca el president, Pedro Litrán. El 
club podrà seguir comptant amb 
el suport de Broncesval, però 
busca un nou patrocinador que 
pugui fer l’aportació restant. “A 

nivell econòmic, ara mateix 
crec que hi ha un 60% de pos-
sibilitats de jugar a Plata. No 
podem esperar gaire per pren-
dre una decisió i ja hem tingut 
converses amb un possible 
patrocinador, però encara no 
hi ha res tancat”, comenta Li-
trán, que també té pendent una 
reunió amb l’Ajuntament per sa-
ber quina pot ser la seva ajuda, 
“tot i que som realistes, amb 
la situació econòmica actual, 
no li podem demanar que ens 
subvencioni l’aventura a Pla-
ta”, diu Litrán.

El president confessa que és el pri-
mer sorprès amb l’espectacular 
rendiment d’una plantilla que 
va pujar la temporada passada i 
té molt clar que si no es puja a 
Segona, s’haurà d’iniciar un nou 
cicle ja que alguns jugadors o 
l’entrenador tindran “l’aspiració 
de jugar en una categoria su-
perior”. De moment, però, tot 
és optimisme a l’entorn d’un 
club, que segons expressa Li-
trán, només té una preocupació: 
“Ve poca gent al pavelló i ens 
agradaria recuperar el suport 
massiu de l’afi ció”.

Rafa Jiménez | Montcada

FUTBOL SALA. SEGONA B

El Broncesval Montcada comença a planifi car 
econòmicament el possible retorn a Plata
A nivell esportiu, l’equip camina amb pas ferm cap al títol de lliga i un ascens que ara mateix sembla poc viable amb els números a la mà

MARXA A MONTSERRAT
S’apropa una nova edició de la tradicional 

prova que El Cim prepara per al 4 de maig. 

Les inscripcions, entre el 15 i el 30 d’abril.

Al voltant del bon treball del tècnic Jordi Rozas, el Broncesval ha confeccionat un equip imparable que va camí del seu segon ascens consecutiu

<<

Jordi Rozas 
Entrenador 

Broncesval 

Montcada

La possibilitat de l’ascens està 

més a prop que mai.

Sí, estem en una molta bona si-
tuació. Si guanyem els dos par-
tits a casa i un dels tres a domi-
cili –un d’ells contra l’últim–, ja 
tindrem els play-offs assegurats. 

S’imaginava aquest escenari?

Sabíem que teníem un bon 
equip, però mai vam visualitzar 
una situació com la d’ara. Un 
cop aquí, els jugadors són ambi-
ciosos i volem lluitar per guanyar 
aquesta lliga.

Es veu a Segona Divisió? 

Crec que està molt complicat. 
Ens consta que la directiva 
està fent gestions, però pu-
jar a Segona implica moltes 
despeses en viatges i sous.    

Continuarà Jordi Rozas a la 

banqueta del Broncesval? 

Estic molt a gust a Montcada i 
portem dos anys molt bons. És 
obvi que sempre hi ha un des-
gast, però hem de seure i veure 
quina és la millor opció per a les 
dues parts | RJ

‘El club fa gestions, 

però veig difícil 

jugar a Segona’
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L’assemblea celebrada el 9 de 
març a la seu de l’UD Santa 
María no va servir per tancar el 
relleu a la presidència del club. 
A l’últim moment, Francisco 
Romero va demanar rebre una 
compensació econòmica per les 
inversions que ha realitzar durant 
el seu mandat, fet que no va ser 
acceptat per Susana Shama-Levi, 
que va retirar la seva candidatura 
davant d’aquesta exigència. “Les 
seves condicions són inaccepta-
bles, ja que la nostra intenció 
és poder fer front als deutes 
del club amb la Federació, no 
a cap deute personal”, comen-
ta Shama-Levi, ex-membre de 
la junta directiva entre els anys 
2009 i 2011, que té molt clar 

que no vol tornar a treballar al 
costat de Romero: “No tinc res 
en contra d’ell, però no té ni 
els mitjans ni els coneixements 
per dirigir un club, seria insu-
portable tornar a patir els pro-
blemes que ja vam viure”.
Per la seva part, Romero justifi-
ca la seva petició, segons ell “la 
metitat del que he invertit”, 
perquè en arribar al càrrec va 
haver de fer front “a deutes i 
els membres de la meva jun-
ta van marxar amb factures 
per pagar”. Des de fora, Susana 
Shama-Levi veu amb preocu-
pació el futur del club “ja que 
la Federació no deixarà con-
tinuar jugant l’equip si no es 
paga el que es deu” i, després 
de reunir-se amb els jugadors, 

no tanca la porta a la possibilitat 
d’assumir la presidència del club 
si Romero “canvia el seu pa-
rer”. De moment, el president 
és taxatiu davant de la possibi-
litat d’un apropament de postu-
res: “És impossible arribar a 
acords amb gent que sempre 
està recorrent a la mentida”. 

Balanç esportiu. L’UD Santa Ma-
ría es va retrobar amb la victòria 
a la 20a jornada al camp del Ra-
cing Vallbona (0-2). L’equip de 
Juan Meca es manté a la setena 
posició amb 24 punts a l’espera 
de que la Federació li doni defini-
tivament els tres punts del partit 
al camp del Catalunya, que es va 
retirar al minut 75 quan perdia 
per 1 a 2. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Francisco Romero continua sent el 
president de l’UD Santa María
No es va arribar a un acord i Susana Shama-Levi va retirar la seva candidatura

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

El sènior femení de l’EF Montca-
da va aprovar amb nota la visita 
del CE Sabadell, líder destacat 
del grup 2 de Primera Catalana, 
amb qui va empatar a 2. Després 
d’aquest resultat, les montcaden-
ques, que van guanyar una set-

mana abans el Soses (1-2), conti-
nuen invictes a casa i mantenen, 
amb 46 punts, una interessant 
lluita per la segona posició amb 
el Martinenc i l’ECF Les Garri-
gues, que té encara pendent un 
partit per disputar | RJ 

Les de Moya van remuntar dues vegades contra el Sabadell

Empat de prestigi de 
l’Escola davant del líder

L’equip d’Antonio Moya va ser capaç d’aixecar dues vegades un marcador advers davant del líder
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El CD Montcada B continua amb 
la seva lluita per l’ascens i es man-
té a la segona posició del grup 5 
de Quarta Catalana, que dóna dret 
a jugar la promoció. Amb un par-
tit menys, els montcadencs tenen 
un desavantatge de cinc punts 
respecte al Singuerlín B, ja que a 
l’última jornada van descansar de-
gut a la retirada del que havia de 
ser el seu rival, el Vilassar de Dalt. 
Una setmana abans, l’equip que 

entrena el tàndem format per Jo-
nathan Ávila i Óscar Pérez va su-
perar sense problemes un equip 
de la part mitja de la taula, l’At. 
Besòs (3-0), amb gols de Víctor Al-
calá, Claudio Pérez i Carlos Prieto. 
D’aquí a dos partits –amb una jor-
nada de descans i les vacances de 
Setmana Santa per mig– els verds 
podrien lligar ja la segona posició 
amb l’enfrontament directe contra 
el tercer, l’UD Águila | RJ

El CD Montcada no guanya un 
partit des del 17 de febrer, quan 
va superar el Granollers (2-3). 
Des d’aquell partit, han passat 
quatre jornades, però almenys 
l’equip va recuperar sensacions 
en el seu últim enfrontament a 
casa contra l’Horta (0-0), que va 
servir per trencar una mala ratxa 
de dues derrotes consecutives. El 
partit contra el segon no va pas-
sar d’un empat sense gols, però 
el tècnic verd, Jordi Salvanyà, 
es va mostrar molt satisfet del 
rendiment dels seus jugadors: 
“Hem posat contra les cordes 
un dels millors equips de la ca-

tegoria –explica– i, avui, sí que 
puc dir que els jugadors han 
suat la samarreta, a diferència 
de l’últim partit”. Amb aquestes 
paraules, l’entrenador feia referèn-
cia a la derrota una jornada abans 
al camp del Sant Quirze del Va-
llès (2-0). Dos gols de Murillo, un 
a cada meitat, van ser suficients 
per superar un impotent CD 
Montcada. L’única notícia positi-
va d’aquest partit va ser el debut 
del juvenil Víctor Munuera.
Després de 24 jornades, els verds 
són setens al grup 1 de Primera 
Catalana amb 32 punts, a 9 i a 6 
de la promoció d’ascens i descens 
respectivament.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada recupera sensacions 
amb un partit seriós davant del segon
Els verds van oblidar dues derrotes consecutives, traient un empat sense gols a l’estadi de la Ferreria contra l’Horta

Joan Morera, en una acció del partit a l’estadi de la Ferreria contra el Sant Cugat a la 16a jornada

Rafa Jiménez | Redacció

Una irregular UE 

Sant Joan torna 

a mirar a la part 

baixa de la taula

Com si visqués dins d’una mun-
tanya russa, la Unió Esportiva 
Sant Joan, que semblava haver tro-
bat la tranquil·litat, ha de tornar 
a mirar cap a la part baixa de la 
taula després de patir dues derro-
tes seguides contra el Molletense 
(0-1) i la Guineueta (3-1). Aquesta 
última ensopegada fa fer esclatar 
el seu tècnic, José Manuel Martín 
‘Pinti’, que es va mostrar especial-
ment decebut per la falta d’esperit 
competitiu de l’equip que, al minut 
13, ja perdia 2 a 0. “Això no pot 
passar tants partits seguits, per-
què les remuntades són impossi-
bles en aquesta categoria”, va dir 
‘Pinti’. Ara mateix, l’UE Sant Joan 
ocupa la vuitena posició amb 33 
punts, amb cinc de marge amb la 
promoció de descens.

L’UE Sant Joan no troba la regularitat

FUTBOL. 2a CATALANA

Rafa Jiménez | Redacció
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> El sènior B manté opcions de pujar
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El sènior masculí del Club  
Handbol La Salle va patir una 
contundent derrota a la pista de 
l’Esplugues (37-29), que va posar 
de manifest els seus problemes 
en defensa i a la porteria. “De 
ser el segon equip menys go-
lejat durant la primera part 
de la lliga, hem passat a en-
caixar uns 30 gols per partit”, 
ha senyalat el tècnic Jaume Puig, 
que atribueix aquest fenomen a 
la marxa del porter titular, Ri-
card Presas, el mes de gener. A 
l’anterior jornada, els lassal·lians 
van perdre un altre partit davant 
del Palautordera (26-30).

HANDBOL

El sènior masculí del CH La Salle 
troba a faltar el seu porter titular

Rafa Jiménez | Redacció

Els lassal·lians reben més gols des de la marxa de Ricard Presas el mes de gener

> El Multiópticas Isis reprèn la lliga amb derrotes
Després de l’aturada per la Copa, el Multiópticas Isis ha reprès la competi-
ció a la Lliga Nacional de korfbal amb dues derrotes contra el CK Barcelona 
(13-23) i el Vallparadís (28-10) que l’han fet baixar a la cinquena posició 

amb 8 punts. El segon equip és quart després de guanyar a domicili el CK 

Barcelona B (12-16) i caure a la pista del Vallparadís B (13-4) | RJ 

> Ascens per al segon equip de l’UE Montcada
L’UE Montcada B ha aconseguit l’ascens a Preferent a falta d’una jornada 

després de guanyar a domicili el Catalunya per 2-6, el que el manté líder 

del seu grup amb 8 triomfs en 8 partits. Després de Setmana Santa, el 

segon equip del club jugarà els play-off contra els primers dels altres grups 

per determinar qui és el campió de Catalunya de la categoria. D’altra ban-

da, el primer equip es consolida a la tercera posició a la Divisió d’Honor del 

Campionat de Catalunya per equips amb 6 punts i després de sumar una 

nova victòria contra el Sant Josep de Badalona (7,5-2,5). Els montcadencs 

només es veuen superats pel Sabadell i l’UGA-BCN | RJ 

> Properes competicions per al Lee Young
El club de taekwondo que dirigeix José Santiago afronta unes properes setma-

nes intenses. El 25 de març, alguns membres del club, entre els que hi ha Al-

berto i Soomi Jo-Lee, Diego Carrillo i Yolanda Fidalgo, participaran al Campionat 

de Catalunya que es disputa al pavelló de la Mar Bella de Barcelona. Serà una 

bona preparació per als Campionats d’Espanya i Europa que es faran a partir de 

la segona quinzena d’abril a Oropesa i Benidorm respectivament | RJ 

> Derrota del femení

De moment, el relleu a la ban-

queta de la Salle Iste no ha anat 

acompanyat de victòries. Després 

d’una jornada de descans, Pep 

Vives va dirigir el seu primer partit 

a domicili a la pista de l’Handbol 

Vilanova i l’equip va tornar amb 

una altra derrota (23-17) després 

d’una primera part igualada. Vi-

ves es va mostrar satisfet amb les 

“ganes i il·lusió que hi ha entre 

les noies” i va justificar la derrota 

en la limitació dels canvis, ja que 

només va poder comptar amb 10 

jugadores. Les lassal·lianes se-

gueixen a la cua amb 3 punts | RJ

EXCURSIONISME. EL CIM

El Centre Excursionista de Mont-
cada i Reixac, El Cim, prepara una 
nova edició, la número XXIX, de 
la Marxa a Peu a Montserrat que 
es farà el 4 de maig. Les inscrip-
cions es podran fer entre el 15 i el 
30 d’abril a tres punts: el col·legi La 
Salle, la botiga Vilarrasa Homes 
(carrer Major, 69) i la farmàcia 
Recasens (avinguda Catalunya, 
65, de Mas Rampinyo). Per poder 
paticipar a la Marxa, serà neces-
sària una llicència federativa que 
es podrà obtenir de forma tempo-
ral en el moment de fer la inscrip-
ció. Per a més informació sobre els 
diferents preus es pot consultar la 
pàgina web elcim.montcada.cat. 

Altres activitats. Abans de la Set-
mana Santa, que alguns membres 
de l’entitat aprofitaran per anar 
a esquiar a l’estació Les Arcs del 
Alps francesos, El Cim organitza 
el 23 de març la 20a etapa del GR-
92 que uneix Molins de Rei i Bru-
guers i que serveix per celebrar el 
25è aniversari de l’entitat. Després 
de les vacances, es començaran a 
organitzar les primeres excursions 
preparatòries de la Marxa a Peu 
a Montserrat. La primera es farà 
el 7 d’abril amb una caminada a 
Can Coll. La segona està prevista 
per al dia 14 amb una sortida per 
la Serra de Collserola. Cap de les 
dies excursions no necessita ins-
cripció prèvia. 

A l’abril, comencen les primeres excursions preparatòries

Primers passos de la 
Marxa a Montserrat

Rafa Jiménez | Redacció

L’última edició de la Marxa a Peu a Montserrat va comptar amb la participació de 390 persones

La defensa i els problemes a la porteria estan marcant la recta final de la temporada
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ATLETISME

Se celebrarà el 28 d’abril i les inscripcions estaran obertes a partir del dia 4

La JAM organitzarà una cursa de 
muntanya per la Serralada de Marina

La Joventut Atlètica Montcada 
( JAM) prepara l’organització, amb 
la col·laboració de les regidores 
d’Esports i Medi Ambient, de la 
primera edició de la Montescata-
no, una cursa de muntanya que es 
farà el 28 d’abril per la Serralada 
de Marina amb sortida i arribada 
a la plaça de l’Esglèsia. El recorre-
gut serà de 15,4 quilòmetres amb 
un desnivell acumulat de 684 me-
tres. Les inscripcions, a un preu de 
15 euros, es podran fer entre el 4 
i el 18 d’abril a la pàgina web de 
l’entitat (www.jam.cat). En aquesta 
primera edició, el número de par-
ticipants es limitarà als 400, “ja 
que les curses de muntanya són 
molt exigents i els espais són més 

reduïts”, explica el president de la 
JAM, Ildefons Teruel, que fa una 
crida per animar a la gent a fer de 
voluntari en els diferents punts de 
la cursa. “L’escenari de la Serra-

lada de Marina és magnífic. La 
Montescatano serà molt atrac-
tiva i donarà a conèixer aquest 
entorn tan meravellós”, comenta 
Teruel. 

Rafa Jiménez | Redacció

La JAM té un grup d’atletisme de muntanya que s’entrena habitualment per la Serralada de Marina
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Després de patir cinc derro-
tes consecutives, el sènior 
masculí del CEB Can Sant 
Joan va trencar la seva mala 
ratxa a la 20a jornada amb 
una victòria davant del CB 
Montmeló B (78-64). Ara 
mateix, el B. Montseny, que 
no ha jugat a les dues últi-
mes jornades, ocupa la ter-
cera posició per la cua amb 
un balanç de 5 victòries i 11 
derrotes.

Femení. Millor balanç acu-
mula el femení que suma set 
victòries i 10 derrotes a la 
Tercera A. Les montcaden-
ques s’han fet fortes com a 
locals i van aconseguir, a la 
22a jornada, la seva tercera 
victòria consecutiva a casa  
davant del CB Masquefa 
(56-33). Ara mateix, i des-
prés de caure fa dues setma-
nes a la pista del CB Torelló 
(58-43), el femení està a la 
part mitja de la taula. 

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El sots-21 es manté 
a la segona posició

El CB Vila de Montornès 
va tornar a demostrar a la 
20a jornada que li té presa 
la mesura a l’equip sots-21 
de l’AE Elvira-La Salle. El 
3 de març, al gimnàs muni-
cipal de la Zona Esportiva 
Centre, els nois d’Ignasi de 
la Fuente van patir la seva 
tercera derrota de la tempo-
rada contra un CB Vila de 
Montornès (40-63) que ja 
l’ha guanyat dues vegades. 

Després d’aquesta enso-
pegada, els montcadencs 
van demostrar una bona 
capacitat de reacció amb 
dues victòries contra el CB 
L’Ametlla (36-52) i el CB 
Les Franqueses B (88-44). 
El sots-21 ocupa la segona 
posició del Campionat Te-
rritorial del Nivell B amb 
19 victòries i 3 derrotes, a 
un triomf del líder, el Vi-
latorta, i amb els mateixos 
números que el seu ‘botxí’.

Rafa Jiménez | Redacció
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El sots-21 manté una molt bona segona posició a la taula

El masculí posa fi  a 
cinc derrotes seguides

FUTBOL SALA

El sènior de futbol sala 
de l’EF Montcada encara 
veu com el seu gran rival, 
l’EF Barberà-Andalucía, 
continua liderant el grup 
2 de la Segona Catalana 
en una classifi cació total-
ment fi ctícia. Ara mateix, 
els barberencs són primers 
amb 35 punts, quatre 
més que els montcadencs 

que han jugat dos partits 
menys. A l’última jornada, 
l’equip que dirigeix José 
Luis Carrasco va veure 
com es suspenia un altre 
matx a la pista del Caste-
llnou CFS. Una setmana 
abans, els vermells sí van 
poder guanyar a casa el 
tercer per la cua, el Sant 
Joan Club At. (3-2)  | RJ  

L’EF Montcada, a prop 
de tornar a ser líder

El sènior B del Club Handbol
La Salle ja s’havia assegurat 
fa setmanes acabar a la pri-
mera posició al grup C de 
Tercera Catalana. Aquesta 
relaxació va facilitar que 
arribessin les dues úniques 
derrotes de la temporada 
contra l’H. Garbí Palafru-
gell (35-27) i el CH Vilama-
jor B (26-28). El 17 d’abril, 

començarà la segona fase 
amb una lliga entre quatre 
equips i el sènior B lassal·lià 
aconseguirà l’ascens si fi na-
litza entre els dos primers. 
“Les perspectives són bo-
nes, perquè hem fet una 
bona temporada, però 
encara pot passar de tot”, 
comenta el tècnic Óscar San 
Felipe | RJ

El sènior B fi nalitza 
primer la lliga regular

Rafa Jiménez |  Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL

El sènior de l’EF Montcada encara té dos partits pendents per disputar

L’AE Can Cuiàs continua 
sense poder sortir de la 
penúltima posició al grup 
1 de Preferent. A l’última 
jornada, va perdre un partit 
decisiu a la pista del Futsal 
Polaris (6-5), equip al que 
podria haver avançat a la 
taula si hagués guanyat. 

Una setmana abans, el 
conjunt de Matías Ruiz va 
poder aconseguir un empat 
davant de la Penya Barce-
lonista Johan (4-4). Amb 8 
punts, els montcadencs són 
penúltims i l’11 d’abril juga-
ran a casa el partit ajornat 
contra el Claret FS | RJ  

L’AE Can Cuiàs segueix 
amb una única victòria

El Vilamajor va tenir més intensitat perquè es jugava entrar a les fases d’ascens
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A 8 jornades per al fi nal, 
l’AFS Bosc d’en Vilaró con-
tinua mantenint la tercera 
posició a la Segona B que li 
donaria bitllet per jugar la 
promoció d’ascens. Tot i un 
inesperat empat amb el Gra-
nollers Can Bassa C (3-3), 
els montcadencs continuen 

tercers gràcies a la victòria 
sobre el cuer, el CE Monti-
galà-Badalona B (8-2). Amb 
un partit més que el quart 
i tres punts d’avantatge res-
pecte el cinquè. L’AFS Bosc 
d’en Vilaró  manté totes les 
opcions en una recta fi nal 
de lliga apassionant | RJ

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
somnia amb l’ascens 

FUTBOL SALA
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CDEM

Rivalitat i bona convivència a les 
lliges de futbol sala de secundària
El Montserrat Miró, La Ribera i La Ferreria competeixen al torneigs del CEVOS i del Consell de Sabadell

Els instituts Montserrat 
Miró, La Ribera i La Ferre-
ria disposen dels seus respec-
tius equips de futbol sala que 
competeixen a la lliga del 
CEVOS (Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud). 
L’AE INS Montserrat Miró 
mou 35 nois i noies, distri-
buïts en quatre equips: tres 
masculins (un infantil i dos 
cadets) i un femení cadet-
juvenil. Aquests conjunts en-
trenen al Miró, però han de 
jugar a l’Elvira Cuyàs. “La 
construcció del nou institut 
seria molt beneficiós per a 
l’esport perquè molts joves 
es fan enrere quan veuen 
les nostres instal·lacions. 
Tot i això, hem augmentat 
la quantitat d’esportistes 
als últims anys”, comenta 
Roger Estatuet, coordinador 
de futbol sala i ex-alumne 
del centre, que fa una crida 
per mobilitzar a més noies 
que vulguin jugar a futbol 

sala. De fet, el Montserrat 
Miró és l’únic centre públic 
montcadenc de secundària 
amb un equip femení que 
juga la lliga que organitza el 
Consell de Sabadell.
Precisament, una noia for-
ma part del cadet de l’INS 
La Ferreria, un dels dos 
mixtos que hi ha a la lliga 
del CEVOS. Entrenats per 

Pierre Comas, el centre 
disposa de dos equips: un 
infantil i un cadet amb uns 
20 alumnes. Comas valora 
positivament aquesta lliga 
perquè “permet que joves 
de famílies que no poden 
pagar per jugar en un club 
puguin fer esport”, i des-
taca l’atractiu de competir 
contra “amics i veïns”. 

Aquest al·licient no el tenen 
els alumnes de La Ribera, 
que només disposa d’un ju-
venil, l’únic en aquesta cate-
goria d’un centre de secun-
dària montcadenc. “És una 
llàstima perquè l’any pas-
sat teníem un cadet, però 
els més joves no han mos-
trat interès en fer esport”, 
diu el tècnic Joel Barrera.

Rafa Jiménez | Redacció

Pierre Comas, el primer a l’esquerra, és l’entrenador dels dos equips de l’AEE INS La Ferreria: un infantil i un cadet mixt

Aquest curs, l’INS La Ribera només ha pogut fer un equip amb 10 jugadors juvenils
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Primeres tres victòries 
per a l’infantil femení

BÀSQUET. CB MONTCADA

Només una derrota per al 
cadet B a la segona fase
Després de set partits, només ha perdut contra el líder

El cadet B del Club Bàsquet  
Montcada segueix oferint 
un bon rendiment. Després 
de finalitzar la primera fase 
al nivell C a la segona po-
sició amb un balanç de sis 
victòries i dues derrotes, els 
montcadencs ocupen aques-
ta mateixa plaça al grup 4 
del nivell C-1. De moment, 
el cadet B només ha patit 
una derrota en set partits. 
Aquesta es va produir a la 
cinquena jornada, a la pis-
ta del líder invicte, el PME 
Les Franqueses (53-47). 
Els montcadencs, després 
d’una jornada de descans, 
van guanyar el seu últim 

partit contra l’UE Sant Fost 
(82-86). El 27 d’abril, el ca-
det B rebrà la visita de Les 
Franqueses en un partit que 
li podria donar el lideratge 
si tots dos equips continuen 
amb aquesta dinàmica.

Rafa Jiménez | Redacció

El cadet B, en acció

Després d’un inici amb 
dubtes al nivell D, l’infantil 
femení del CEB Can Sant 
Joan ha agafat una dinà-
mica positiva i ha sumat 
les seves tres primeres 
victòries de forma conse-
cutiva. Les dues últimes, 
contra l’Arenys Bàsquet B 
(25-20) i el Bàsquet Ribes 
(45-40). L’infantil va acabar 
a l’última posició a la prime-
ra fase, al nivell C | RJ L’infantil femení, en ratxa
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L’AE INS Montserrat Miró ha pogut reunir un equip de futbol sala femení
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BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

D’esquerra a dreta, Ariel Gómez, Sarai Posada i Eva Caballero

El treball amb el planter del 
CEB Can Sant Joan dóna 
uns fruits que es van poder 
veure sobre la pista a l’últim 
partit disputat pel sènior fe-
mení. Per primera vegada a 
la història de l’entitat, tres ju-
gadores cadets, tot i que una 
encara té edat de categoria 
infantil, van debutar amb el 
primer equip. Va ser durant 
el partit disputat el 17 de 
març al gimnàs municipal 

de la Zona Esportiva Cen-
tre contra el CB Masquefa 
i van col·laborar amb els 
seus punts a la contundent 
victòria per un avantatge 
de 23 punts. El debut de les 
tres noies –Ariel, Eva i Sa-
rai– va ser un motiu de festa 
per al club que presideix Jor-
di Álvarez i que valora molt 
positivament la feina feta 
per Mireia Álvarez amb el 
cadet femení | RJ  

Debut de tres jugadores 
cadets amb el sènior

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Fi a la mala ratxa de 
resultats del júnior B
Ha oblidat tres derrotes seguides amb dos triomfs

Després de patir tres derro-
tes consecutives, el júnior B 
de l’AE Elvira La Salle es va 
retrobar amb la victòria a la 
21a jornada i ha encadenat 
dues seguides contra el pe-
núltim, el Mare de Deú de 
l’Assumpció (90-21), i el CB 
Vila de Montornès B (43-
61). Ara mateix, els mont-
cadencs ocupen la novena 
posició al grup 3 del nivell 
C amb un balanç de 9 vic-
tòries i 13 derrotes.  

Júnior A. Després de per-
dre el derbi, s’ha recuperat 
amb dos triomfs davant 

del CB L’Ametlla (98-49) 
i del CB Nou Esplugues 
B (30-64). L’equip ocupa 
la cinquena posició del 
nivell B amb 15 victòries 
i 7 derrotes.

Rafa Jiménez | Redacció

Dues victòries seguides del júnior B
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Continua el creuament de retrets 
entre el CD Montcada i l’Escola

El CD Montcada va voler 
respondre amb un comuni-
cat, emès el 8 de març, la 
valoració que va fer l’EF 
Montcada després de que 
s’anunciés la intenció del 
club verd de recuperar el seu 
futbol base per a la propera 
temporada. Al seu escrit, 
els verds acusen l’EF Mont-
cada de generar el conflicte 
després de les seves decla-
racions a La Veu “plenes de 
vexacions, falsedats i di-
famacions” i defensa el seu 
dret a “intentar millorar 

la formació futbolística 
dels joves de Montcada i 
Reixac”. La junta directi-
va del CD Montcada, que 
nega que hagi contactat ja 
amb jugadors de l’Escola 
per integrar-los al seu pro-
jecte, es posa a disposició 
de la ciutadania per donar 
a conèixer “la realitat i 
únic objectiu” de la uni-
ficació del futbol base que 
es va fer al 2005 i acusa el 
responsables de l’Escola de 
“posar el crit en el cel ara 
que veuen com s’acaba el 
seu monopoli”. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL DE FORMACIÓ

La intenció del club verd de recuperar el seu futbol base ha generat malestar entre les dues entitats

El cadet A va caure de forma contundent contra el Granollers a la 16a jornada

HANDBOL. CH LA SALLE

L’infantil A del Club Hand-
bol La Salle ha fet història i 
s’ha convertit, després de 61 
anys d’història, en el primer 
equip del club que es clasifi-
ca per jugar als campionats 
d’Espanya. A manca de tres 

jornades per a la final de la 
segona fase, els nois de Pau 
Maresma es van classificar 
matemàticament per jugar 
el TOP-4 de Lliga Catalana 
després de superar el Sant 
Cugat (40-23) | RJ 

L’infantil A fa història
Primer equip del club que jugarà els campionats d’Espanya

L’infantil A jugarà el TOP-4 de Lliga Catalana que porta als Campionats d’Espanya

TENNIS. CT REIXAC

El Club Tennis Reixac orga-
nitza a les seves instal·lacions 
la segona edició del Torneig 
de pares i fills. És una com-
petició amb partit de dobles 
formats per pares i fills. El 
torneig va començar el 16 

de març i s’allargarà fins el 
27 d’abril. Es juga cada cap 
de setmana i s’han apuntat 
24 parelles que s’han distri-
buït en iniciació, competició 
avançada, amb dos grups, i 
perfeccionament | RJ 

Pares i fills, junts 
Aquest torneig tan peculiar es fa fins el 27 d’abril

Un partit de dobles format per parelles amb pares i fills
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> Campus d’handbol a la Setmana Santa 
El Club Handbol La Salle organitza una nova edició del seu 

Campus de Setmana Santa. Destinat a nenes i nens d’entre 

3 i 14 anys, es farà a les instal·lacions del col·legi entre el 

25 i el 28 de març, ambdós inclosos. Els preus varien dels 

25 als 45 euros. Les inscripcions es poden fer fins al 22 de 

març i la previsió del club es arribar, com l’any passat, a la 

cinquantena de participants | RJ 

ESCACS

Els escaquistes sots-8 Pere 
Grau i Jordi Escolà, de l’UE 
Montcada, van aconseguir 
la primera i segona posició 
respectivament al I Torneig 
d’Escacs Infantil ‘Xocola-

tes  Granollers’ que es va 
disputar el 16 de març. Els 
guanyadors van poder ju-
gar la final amb uns escacs 
de xocolata i van rebre un 
trofeu fet d’aquest dolç | RJ 

Torneig amb xocolata
Bon paper dels sots-8 Pere Grau i Jordi Escolà

El montcadenc Pere Grau, a la dreta, durant la partida final amb xocolata 

FUTBOL SALA. BRONCESVAL

El cadet B del Broncesval 
Montcada lidera el grup 
6 de Segona Divisió. Els 
montcadencs només han 
deixat escapar un empat i 
han patit una única derro-

ta, que es va produir l’1 de  
desembre a Corbera (5-2). 
Als seus dos últims partits, 
han derrotat el Molins (8-1) 
i el Cervelló (1-5) i ja acumu-
len cinc triomfs seguits | RJ 

El cadet B, líder
Només ha cedit un empat i una derrota a Segona

L’equip cadet B del Broncesval camina amb pas ferm cap a l’ascens

FUTBOL. EF MONTCADA

El cadet A de l’EF Montca-
da ha pujat fins a la quarta 
posició del grup 7 de Pri-
mera Divisió. Després de la 
derrota a la 16a jornada con-
tra el Granollers (0-5), els 
montcadencs han acumulat  
quatre partits sense per-
dre amb un empat i tres 
victòries. Les dues últimes 
es van produir contra dos 
equips de la part baixa de 
la taula: el Molletense (5-1) 

i l’UE Sabadellenca B (1-4). 
Després de 19 jornades, 
suma 34 punts amb un ba-
lanç de deu victòries, quatre 
empats i cinc derrotes.

Júnior A. Continua a la 
cinquena posició del grup 
7 de Primera, tot i que ha 
patit dues derrotes segui-
des contra la Penya Barce-
lonista Sant Celoni (4-3) i 
el Cardedeu (1-2) | RJ 

El cadet A ja ès quart
Suma tres victòries i un empat a les últimes jornades

> Tres derrotes seguides del juvenil verd

L’equip de Jordi García ha baixat a la novena posició al grup 

7 de Primera després de patir tres derrotes consecutives. 

Les dues últimes van arribar contra el líder, el Granollers 

(1-6), i el quart, el Can Rull Rómulo Tronchoni (5-3) | RJ 
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