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El Sant Joan va golejar el 10 de 
gener en el primer partit de l’any, 
que a més, va suposar el debut 
a la banqueta del nou tàndem 
d’entrenadors. Marcos Hermoso 
i Marc ‘Pitu’ Rodríguez van su-
mar una victòria clau contra el 
Sant Crist per 4 a 0 que allunya 
La Unió de la part mitja baixa de 
la taula.  L’àrbitre, però, va sus-
pendre el matx al minut 75 quan 
el Sant Crist que jugava amb vuit 
efectius es va quedar amb només 
sis per la suposada lesió de dos 
dels seus components. 
‘Pitu’ Rodríguez ha valorat 
la importància de la golejada. 
“L’equip ha tingut una actitud 

impecable, ha treballat molt 
bé la setmana i ha demostrat 
la seva motivació”, ha explicat. 
Per al tècnic’ l’important, ara, pas-
sa per superar a domicili el Sant 
Ignasi i encadenar dues victòries 
que permetin sumar sis punts 
vitals per allunyar-se de la zona 
de perill i evitar complicacions: 
“Estic convençut que sortirem 
d’aquest punt d’inflexió”, diu.

Derrota a Argentona. Un Sant Joan 
ple de baixes en defensa va enso-
pegar el 19 de desembre a Argen-
tona en el darrer partit de l’any. 
Verduzco va avançar La Unió, 
però a falta de dos minuts per al 
final, el rival va marcar el 3 a 2.

Lluís Maldonado | Redacció
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ELS ESCACS, EN JOC
La UE Montcada inicia una 
temporada marcada per la 
manca de patrocinadors

SEGONA VOLTONA VOLONA VOL A DE LA SALLETT
El sènior masculí comença la 

segona part de la lliga empatant 

a casa contra el Sant Martí

PÀG. 28 PÀG. 28

La Unió torna a golejar en 
el debut dels nous tècnics
Marcos Hermoso i Marc ‘Pitu’ Rodríguez substitueixen a l’entrenador destituït

Marcos Hermoso –de vermell– i ‘Pitu’ Rodríguez han agafat les regnes de l’equip
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El Montcada domina a plaer el 
Banyoles en un altre partit clau 

La derrota el dia de Reis al camp 
del Santfeliuenc (2-1) va que-
dar només en una falsa alarma 
després de la plàcida victòria 
casa el 10 de gener contra el 
Banyoles per 3 a 0. Els gols de 
Charly, Peralta i Cuadras van 
arrodonir una gran matinal de 
futbol a l’estadi de la Ferreria 
que permet l’equip seguir res-
pirant amb més traquil·litat a la 

taula, amb 17 punts i a 4 del 
llocs de descens. En el comiat 
del 2009, el Montcada va em-
patar a zero a casa contra el lí-
der, el Vilafranca, en un partit 
que va dominar de principi a fi.

Resoldre l’efectivitat en atac.  La 
manca d’encert és un dels pro-
blemes que arrossega l’equip 
des de l’inici de temporada.  
En canvi, en defensa és un del 

grans blocs de la categoria. 
“Hem sabut mantenir la por-
teria a zero en 5 dels darrers 
sis partits de lliga, que només 
es va trencar amb els dos gols 
a Sant Feliu”, diu el tècnic Jau-
me Creixell. Un contratemps 
afegit ara és la lesió del defen-
sa central Francesc Cabra, que 
s’ha ressentit de la seva lesió al 
turmell –de la qual va ser ope-
rat a principi de temporada.

Lluís Maldonado | Redacció

Els verds han millorat en defensa mantenint la porteria a zero en cinc dels darrers sis partits

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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Norbert en una acció a la banda en el darrer partit de l’any contra el líder, el Vilafranca

L’adéu a Berlinghieri

Arribar a final d’any amb no-

més 17 punts i a la zona mitja 

baixa de la Primera Territorial 

no era l’objectiu que es va fixar 

la directiva de la UE Sant Joan 

a l’inici de temporada, motiu pel 

qual la junta va destituir el 28 

de desembre l’entrenador Qui-

que Berlinghieri. La decisió va 

agafar per sopresa el tècnic i la 

plantilla. “Li estem molt agraïts 

però, malauradament, els resul-

tats no acompanyaven i el canvi 

d’entrenador era, potser, l’única 

opció”, va dir el president, José 

González Castilla | PA
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El partit que havia d’enfrontar 
el 9 de gener el Mausa i 
l’Empuriabrava al pavelló Mi-
quel Poblet es va haver d’ajornar 
després que el dia abans, a últi-
ma hora, el club empordanès 
demanés la suspensió a causa 
que la majoria de jugadors de 
la plantilla patien els símptomes 
de la Grip A. El partit es dispu-
tarà el 18 de gener (20.30h).
L’Empuriabrava, el desè classifi-

cat amb 12 punts, a tan sols una 
victòria dels homes de Juan An-
tonio Jaro, que és vuitè amb 15. 
La plantilla local no ha deixat 
d’entrenar aquest Nadal per 
tal de mantenir el bon joc i els 
bons resultats assolits en la recta 
final de l’any passat. Els mont-
cadencs han jugat dos partits 
amistosos: davant del Mataró, 
de Primera A, a domicili (2-3) i 
a casa contra el Sant Vicenç dels 
Horts (5-4), de Primera B.

L’Escola perd a Olot 5 a 2 i 
torna a ser a la cua del grup 
Les de Gerard Taulé han aconseguit un triomf i un empat en els dos darrers xocs

La darrera derrota de l’EF Mont-
cada al camp de la Canya (Olot)
per 5 a 2 ha situat l’equip cuer 
en el primer partit de l’any. El 
fred, el fang i el cop moral de la 
remuntada van enfonsar el bloc 
que entrena Gerard Taulé en el 
duel entre els dos equips que tan-
quen la classificació. “Hem tocat 
fons i ara només toca la reac-
ció, hem de fer els deures que 
no hem fet fins ara”, explica el 
tècnic. Encara queda una jorna-
da per completar la primera volta 
i els rivals directes en la lluita per 
la permanència han visitar el mu-
nicipal de Can Sant Joan. “Hem 
de fer valer el factor camp”, ar-
gumenta Taulé. L’equip juga els 
dos propers partits a casa contra 
la Roca i el Bellavista Milán.

Lluís Maldonado  | Redacció
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Les montcadenques van fallar a Olot en un partit que guanyaven a la mitja part per 1 a 2

FUTBOL FEMENÍ

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

Un Valentine en excel·lent forma 
física apallissa la Garriga a domicili

Les primeres paraules de 
l’entrenador Joan Cortés des-
prés de la gran victòria contra la 
Garriga (50-86) van ser per des-
tacar “el gran treball que ha fet 
el preparador físic” de l’equip, 
Ildefons Teruel, durant aquestes 
festes de Nadal. I és que una de 
les claus de l’escandalós triomf 
en el primer partit de l’any va 
ser, segons el tècnic, la superio-
ritat física. 
L’equip va córrer incessant du-
rant tot el partit, va defensar 

amb intensitat, va rebotejar bé 
sota els pals i va poder sumar 
l’encert anotador. Un còctel im-
parable que va saber combinar 
a la perfecció Albert Ortega que, 
amb 24 punts, va ser el màxim 
anotador del matx.

Estat de forma. Joan Cortés ha 
aprofitat el parèntesi nadalenc 
per reforçar el to físic de la plan-
tilla, aportar motivació i sumar 
nous objectius per al nou any. 
A falta encara d’algun partit per 
completar la primera volta, els 

montcadencs volen donar més 
de sí i escalar posicions a la taula 
per presentar la seva candidatu-
ra a les fases d’ascens al final de 
la temporada. 
El Montcada és sisè amb 8 
triomfs i 6 derrotes, un fet que 
demostra –en paraules del tècnic 
local, Joan Cortés– la igualtat 
que existeix en el grup. “Guan-
yes i estàs a dalt, però perds i 
et poses a baix, d’aquí a unes 
jornades ja es veurà amb més 
claredat quin lloc ocuparà 
cada equip”, ha dit Cortés.

Lluís Maldonado  | Redacció

La velocitat, la gran defensa i l’encert anotador culminen la primera victòria del 2010 

Albert Ortega va ser el màxim encistellador en la contundent victòria contra la Garriga
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Lluís Maldonado  | Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

L’equip confia mantenir en el nou any el bon joc i els resultats obtinguts a finals de 2009
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> Primera derrota amb Serrano a la banqueta
El Santa Maria va deixar escapar al camp de l’Andalusia (5-2) tres 

punts en els primers set minuts del segon temps, en un partit que 

dominava al descans per 1 a 2. Un penal mal assenyalat va acabar 

descentrant els de Terra Nostra. Aquesta és la primera ensopegada 

des que Salva Serrano es va fer càrrec de l’equip a final de desem-

bre. “La derrota ens ha ensenyat que no podem perdre els papers”,

raona el tècnic, qui ha lloat l’entrega de la plantilla. Serrano es mostra 

convençut de les possibilitat de l’equip: “Estic segur que, a poc a 

poc, anirem guanyat posicions a la classificació”, opina | LM

El Mausa ha guanyat els dos matxs amistos jugats al Nadal

La Grip A obliga a suspendre 
el partit contra l’Empuriabrava

La JAM
participa a la 
Sant Silvestre 
de Barcelona
La Joventut Atlètica Montcada 
va tancar el 2009 amb la par-
ticipació a la Sant Silvestre de 
Barcelona, de 10 quilòmetres. 
Ildefons Teruel va ser el primer 
montcadenc a travessar la meta. 
Va arribar el 334 d’un total de 
9.000 participants amb un temps 
de 37 minuts i 49 segons. El se-
gon local va ser Carlos Carrillo, 
que va ser el 368 de la general. 
De la JAM hi van prendre part 
una vintena de corredors | SA
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La Unió Escacs Montcada co-
mença una nova temporada amb 
l’objectiu de mantenir i, si pot, 
millorar els èxits de la campanya 
anterior. El 17 de gener, l’entitat 
disputarà la fase final de la Copa 
Catalana, que tindrà lloc a les 
instal·lacions del CE Foment de 
Barcelona. L’equip de Divisió 
d’Honor –format per Cuartas, 
Narciso i Luna– es va classificar 
en la setena posició de la fase 
territorial de Barcelona, que es 
va disputar el 10 de gener a les 
Cotxeres de Sants de Barcelona. 
“Hem passat a la final perquè 
la temporada passada vam ju-

gar el Campionat d’Espanya 
de la màxima categoria”, ha 

dit el president de la UE Mont-
cada, Jaume Izquierdo.

D’altra banda, el 23 de ge-
ner comença el Campionat de 
Catalunya per equips, on Mont-
cada competirà amb quatre 
equips. El conjunt A –vigent cam-
pió de Divisió d’Honor– lluitarà 
per revalidar el títol, tot i que ha 
patit algunes baixes importants 
per la falta de suport econòmic. 
Enguany, la UE Montcada no 
comptarà amb els grans mestres 
Laznicka, Markos, Del Río i Co-
mas. En el seu lloc, el club ha fit-
xat la gran promesa dels escacs 
estatals, el mestre internacional 
David Lariño, de 20 anys i cam-
pió d’Espanya de 2008. “Som 
conscients que hem perdut 
potencial, per això, el nostre 
objectiu és mantenir la catego-
ria i, si podem, estar entre els 
primers”, ha dit Izquierdo, qui 
ha remarcat que també volen as-
cendir els equips B de Preferent i 
els C i D, de Tercera.

ESCACS

El guió d’una bona primera 
part i una defallida general al 
segon temps s’està reptint mas-
sa sovint aquesta temporada. 
Els mateixos errors defensius 
de sempre van estar a punt de 
passar factura La Salle contra 
el Sant Martí Adrianenc en un 
partit que va acabar amb em-
pat a 33. 
Arrencar el nou any i la segona 
volta sumant punts, i sobretot, 
recuperant jugadors com Albert 
Maresma i Xavi Benítez omplen 
d’optismisme l’equip per afron-
tar la segona part de la compe-
tició amb més garanties. Una 
victòria, però, hauria estat clau, 
ja que el Sant Martí Adrianenc 
és un rival directe per lluitar per 
la permanència. 

La Salle aconsegueix un empat ‘in 
extremis’ a casa contra el Sant Martí
Lluís Maldonado | Redacció

El conjunt de Dídac Delatorre recupera el gol average respecte als adrianencs, rivals directes

HANDBOL. LLIGA CATALANA
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> El femení engega la segona volta el 16 de gener
Sis victòries en set partits. La Salle ISTE està oferint un gran ren-

diment. En el darrer partit de la primera volta, disputat el 20 de 

desembre, es va desfer del cuer, el Santa Margarida de Montbui per 

11 gols a 20. La plantilla viu un excel·lent moment de joc, ja que és 

segona a una victòria del líder. El conjunt que entrena Esperanza 

Hoyos reprèn la segona volta el proper 16 de gener a la pista del 

Banyoles | LM

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, ha pro-
gramat noves sortides per al 
primer trimestre del 2010. Pel 
que fa a les caminades, l’entitat 
reprèn el 6 de febrer les etapes 
de la Ruta del Císter. 
Els participants faran la quarta 
jornada entre Vallbona de les 
Monges i Rocafort de Queralt. 
El desplaçament es farà en au-
tocar. La sortida serà a les 7h de 
l’escola La Salle. Caldrà portar 
esmorzar i dinar de motxilla. 

Montcada camina. D’altra ban-
da, el 10 de gener es va fer la 
primera excursió del programa 
‘Montcada camina’, que es va 
estrenar amb una sortida fins a 
Reixac. La segona serà el 14 de 

febrer i consistirà en una passe-
jada per la zona de Santa Fe del 
Montseny. La sortida serà a les 
8.30h del col·legi La Salle. 

Esquí. El 30 de gener hi ha 
prevista una sortida al Pic de 
la Dona amb raquetes de neu. 
La sortida, de tot el dia, sortirà 
a les 7h de La Salle. El dinar 
i l’esmorzar és de motxilla. El 
20 de febrer hi haurà una altra 
excursió amb raquetes de neu 
al Taga. 
El Cim també està preparant la 
tradicional sortida per esquiar 
als Alps francesos coincidint 
amb les vacances de Setmana 
Santa. Enguany es farà a La 
Plagne, una de les estacions 
més importants d’aquest parat-
ge natural.

Sílvia Alquézar  | Redacció

MUNTANYISME I ESQUÍ

L’entitat reprèn les caminades i les excursions per esquiar 

El Cim programa noves 
sortides per al nou any

Instantània d’una de les partides de la temporada anterior al pavelló Miquel Poblet

La crisi marca el debut de la 
temporada de la UE Montcada
L’entitat ha hagut de renunciar a jugadors de nivell per manca de patrocinadors

Sílvia Alquézar | Redacció

Àlex Expósito va ser un dels jugadors destacats en l’empat contra el Sant Martí 
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Primers èxits 
del club de ball 
Endansa al 2010
El club de ball esportiu Endansa 
ha aconseguit els primers èxits 
del 2010. La parella formada 
per Eva Nieto i Carles Cirera 
van ser primers a l’apartat de 
nacional del torneig Dancesport 
Cup Alcobendas (Madrid), dis-
putat els dies 9 i 10 de gener. 
D’altra banda, els montcadencs 
Neus Mestres i Itxasi Mediavi-
lla van ser cinquens en nacio-
nal. Pel que fa a la categoria 
internacional, Nieto-Cirera van 
ser onzens i Mestres-Mediavilla 
es van classificar a la dissetena 
posició. El club Endansa partici-
parà els dies 16 i 17 de gener al 
Campionat de Corbera de Llo-
bregat, on els montcadencs tam-
bé esperen treure bons resultats 
i pujar al pòdium | SA
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

BÀSQUET. Elvira-La Salle

El sènior A de l’Elvira-La
Salle es troba a la quarta 
posició del Grup Cinquè 
del Campionat de Cata-
lunya amb 9 victòries i 3 
derrotes. Al primer matx 
de l’any, el conjunt local 
es va imposar al Sentme-
nat B per 56-58 i, al darrer 
partit del 2009, va vèncer 
el Martorelles per 65-52. 

D’altra banda, el sènior B 
masculí, al novè lloc del 
Grup Quart, ha començat 
l’any amb una derrota con-
tra el Cabrera B per 49-64, 
mentre que a l’última jor-
nada de l’any passat va 
superar el Ronçana B per 
48 a 58. Pel que fa al sènior 
femení, l’Elvira va perdre 
contra el Boet Mataró per 
39 a 50.

Sílvia Alquézar | Redacció

> El Mausa B segueix el primer
El FS Mausa B –a la foto– es troba ferm a la primera posi-

ció del Grup Sisè de Tercera Divisió amb 24 punts. Els lo-

cals van superar l’Almendra per 1-4 i van guanyar el Sant 

Joan Club B per 4-1. D’altra banda, l’EF Montcada va 

aconseguir una victòria important a la pista del Palauenc, 

el quart del Grup Segon de Segona, per 3-4. Abans de 

Nadal, va empatar a 6 contra el Sansur, a domicili | SA

L’equip sènior A de l’AE 
Can Cuiàs ha iniciat el 
2010 amb un treballat tri-
omf contra la Sínia per 7-omf contra la Sínia per 7omf contra la Sínia per 73. 
La primera part va ser molt 
igualada. Els montcadencs 
es van avançar primer, però 
abans del descans el rival va 
neutralitzar l’avantatge. A la 
represa, la Sínia va marcar 
el tercer, però uns canvis en 
defensa van donar un gir 
al partit en favor del Can 
Cuiàs que, amb una men-
talitat més guanyadora, va 
establir en l’electrònic un 
clar 7-clar 7clar 73. “La bona defensa 
i els contraatacs han es-

tat decisius en el triomf”,
ha dit l’entrenador, Matías 
Ruiz, qui demana al 2010 
no cometre els mateixos 
errors per poder estar a la 
zona tranquil·la de la taula 
del Grup Quart de Primera 
Divisió. Els autors dels gols 
locals van ser Ivan (3), Eric 
(2), José Mari i Rafa.
D’altra banda, el Can Cuiàs 
B va empatar a dos a la pista 
del Canyamars a la primera 
jornada de l’any. Els locals 
van remuntar un 2-0 i, fins i 
tot, es podrien haver endut 
els tres punts “perquè van 
jugar amb serietat”, ha in-
dicat Ruiz.

Una jugada del derbi montcadenc entre l’Elvira i el Can Sant Joan 

L’equip supera el Sentmenat B per 56 a 58

La defensa i els contraatacs, claus de la victòria

L’Elvira A masculí és 
quart amb 9 triomfs 

El sènior A venç la Sínia 
per 7-3 a la segona part

> Partit amistòs del B. Montseny
El B. Montseny-CEB Can Sant Joan ha aprofitat el primer cap 

de setmana després de Nadal –que tenia jornada de descans 

a la lliga– per no perdre el ritme de competició i disputar un 

matx amistós contra l’IPSE, a qui va guanyar per 57 a 52 

en un duel molt igualat amb pròrroga inclosa. Pel que fa a 

la competició oficial, l’equip de Can Sant Joan va vèncer el 

Bora Bora-Santa Perpètua B per 70-75 en el darrer partit 

del 2009. Els montcadencs es troben a la setena posició del 

Grup Cinquè del Campionat de Catalunya amb 7 victòries i 4 

derrotes. En el primer enfrontament del 2010, el B. Montseny 

es desplaçarà a la pista del Regina Carmelí, un rival directe 

a la taula | SA

L’Elvira A és quart amb 9 victòries i 3 derrotes
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> La Salle B supera el Ripollet, el cuer
El sènior B de La Salle va acomiadar el 2009 amb una vic-

tòria a casa davant el Ripollet, el cuer del Grup Sisè de Ter-

cera Catalana d’handbol, per 29-26. Els montcadencs ocu-

pen l’antepenúltima posició amb 4 punts en set jornades. El 

primer matx del nou any serà el pròxim 17 de gener contra 

l’Associació Esportiva Aula, penúltim amb 2 punts. La plantilla 

vol aprofitar aquest matx per aconseguir una victòria davant 

d’un rival que també lluita per sortir de les darreres posicions 

de la taula | SA
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
iniciat el 2010 amb dues 
noves propostes sobre la 
taula. A partir d’aquest 
mes, l’IME programa clas-
ses de tai-txí, ioga i pilates 
al pavelló Miquel Poblet. 
Les sessions es faran els 
dimarts i dijous al gimnàs 
de l’equipament esportiu 
del Pla d’en Coll entre les 
18 i les 21h. El preu és de 
50 euros al trimestre i es 
podran escollir dues hores 
a la setmana de l’especiali-
tat que es vulgui. 
Les persones que són 
abonades al complex es-
portiu de la Zona Centre 
i paguen anunalment tin-
dran un preu especial de 
50 euros. Les inscripcions 
es poden fer a les oficines 
de l’IME, situades a Mont-
cada Aqua, al número 32 
del carrer Tarragona, de 

dilluns a divendres de, 9 a 
13h, i de dilluns a dijous, 
de 17 a 19h.

Nou curs. L’IME i l’Assem-
blea Local de Creu Roja 
de Cerdanyola, Ripollet i 
Montcada organitzen en-
tre el 18 de gener i el 3 de 
febrer un curs d’atenció sa-
nitària immediata adreçat 

a qualsevol persona vincu-
lada amb el Consell Espor-
tiu del Vallès Occidental 
Sud. Les classes es faran a 
la Casa de la Vila en ho-
rari de 18 a 21h. L’objectiu 
del curs és dotar de les 
eines bàsiques als primers 
actuants en situacions 
d’emergència o de proble-
mes de salut per donar una 

resposta eficaç que permeti 
mantenir el pacient en les 
millors condicions vitals 
possibles fins que arribi 
el personal amb conei-
xements més elevats. Els 
inscrits rebran un diploma 
acreditatiu emès per Creu 
Roja. El preu del curs és de 
5 euros i les inscripcions es 
poden fer a l’IME. 

NOVES PROPOSTES

A partir d’aquest mes de gener, també hi haurà classes de pilates dimarts i dijous al gimnàs del pavelló Miquel Poblet

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior B obté un triomf molt 
trellabat amb l’Esplugues B

L’equip júnior B del Va-
lentine ha aconseguit 
una victòria important 
en la primera jornada del 
2010, després de superar 
l’Esplugues B per 68 a 50. 
El matx va ser molt igua-
lat fins als darrers minuts 
quan la balança es va de-
cantar cap al cantó local 
gràcies al millor percen-

tatge ofensiu. El tècnic re-
coneix que la plantilla va 
jugar bastant bé. “Es va 
fer un bon treball davant 
un rival que a la taula 
estava com nosaltres”,
ha indicat l’entrenador, 
Luis Marín, qui s’ha mos-
trat satisfet del rendiment 
del grup des de principi 
de temporada. “Són nois 
molt seriosos amb un 

gran capital humà”, ha 
dit Marín, qui ha comen-
tat que l’objectiu d’aquesta 
temporada és preparar el 
màxim nombre de juga-
dors perquè la temporada 
vinent pugui estar amb 
el júnior A de Preferent. 
El júnior B es troba a la 
setena posició del Grup 
Primer del Nivell B amb 8 
victòries i 5 derrotes.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El conjunt sots-21 femení 
de l’AE Elvira-La Salle ha 
començat el 2010 amb bon 
peu. L’equip montcadenc 
es va imposar al Montgat 
per 57-42 en un matx força 
emocionant davant un ri-
val directe a la classificació 
del Grup Primer del Ni-
vell A del Campionat de 
Catalunya de la categoria. 
Després de la dotzena jor-
nada, el sots-21 de l’Elvira 
es troba a la cinquena po-
sició amb 6 victòries i 3 
derrotes, empatat amb el 
Vilassar de Mar, el pròxim 
desplaçament del conjunt 
local el 17 de gener.

Altres resultats. El con-
junt sots-21 masculí B de 
l’Elvira també ha debutat 
al 2010 amb un triomf im-
portant, ja que es va impo-
sar davant del Can Parella-
da, el segon classificat, per 

65 a 54. Els montcadencs 
es troben a la vuitena po-
sició del Grup Quart del 
Campionat de Catalunya 
Nivell B amb 5 victòries i 
6 derrotes.

El sots-21 femení 
s’imposa al Montgat

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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L’IME programa tai-txí, ioga i 
pilates al pavelló Miquel Poblet
La Regidoria d’Esports i Creu Roja organitzen al gener un curs d’atenció sanitària immediata 

> El preinfantil femení debuta a la 
segona fase amb una derrota
L’equip preinfantil femení del Club Escola de Bàsquet Can Sant 

Joan, que juga amb el nom de CEIP Viver, ha debutat a la se-

gona fase amb una derrota contra els Escolapis de Sarrià per 

24-36. Les montcadenques estan enquadrades al Grup Segon 

de Regular Nivell C del Campionat de Catalunya. El preinfantil 

femení va ser l’únic equip del planter de l’entitat que va jugar 

en aquesta primera jornada del 2010. El matx del cadet es va 

suspendre, mentre que el sots-25 tenia descans | SA
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El sots-21 va vèncer el Montgat
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El júnior B és setè del Nivell B
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip de Luis Marín va superar el rival per 68 a 50 gràcies a l’encert final

El complex esportiu Mont-
cada Aqua acollirà el 16 de 
gener la primera jornada 
del Campionat Comarcal 
de natació, organitzat pel 
Consell Esportiu del Va-
llès Occidental Sud con-
juntament amb els muni-
cipis que en formen part, 
com és el cas de Montcada 
i Reixac. La competició, 
que començarà a les 10h, 
s’adreça a nedadors de les 
categories de prebenjamí a 
cadet. Durant el campio-
nat, els participants hau-
ran de nedar tots els estils 

–lliure, esquena, braça i 
papallona– i també faran 
una prova de relleus. 

Altres proves. El Campio-
nat Comarcal inclou tres 
jornades més: a Ripollet 
(13 de febrer), a Cer-
danyola (6 de març) i a 
Badia (27 de març). La fi-
nal d’enguany es disputarà 
al complex esportiu mu-
nicipal de Can Llobet, a 
Barberà, el 17 d’abril. Per 
participar a la final, cada 
nedador haurà d’haver 
participat com a mínim en 
3 de les 4 jornades.

Montcada Aqua acull 
la primera jornada

CAMPIONAT COMARCAL

Sílvia Alquézar  | Redacció

La piscina Montcada Aqua, durant la jornada comarcal de l’any passat
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La competició tindrà lloc el dia 16 de gener al matí
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FUTBOL. EF MONTCADA

El prebenjamí A es manté líder 
invicte amb bon joc i molts gols

L’equip prebenjamí A de 
l’EF Montcada està impara-
ble al primer lloc del Grup 
17 de la lliga de la seva ca-
tegoria. Els montcadencs 
són líders amb cap derro-
ta i només un empat amb 
31 punts, 87 gols a favor i 
només 22 en contra. En el 
primer matx del 2010, el 
conjunt que dirigeix An-
drés Arjona va aconseguir 
una treballada victòria per 
5-3 davant les Franqueses. 
“És el partit que més 
ens ha costat guanyar”,
va dir l’entrenador, qui 
s’ha mostrat molt satisfet 
amb el grup de 12 juga-
dors d’entre 7 i 8 anys que 
alliçona des del setembre. 

“Estic boig per ells, tenen 
molta qualitat, juguen 
bé i no fan gaire entre-
meliadures”, explica Ar-
jona. L’objectiu d’aquesta 
temporada és aprendre i 
divertir-se.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil A es consolida a 
dalt malgrat la joventut 

L’equip cadet de l’AE Can 
Cuiàs va perdre contra el 
Jesús María per un con-
tundent 1-10 en el primer 
matx del 2010. Els mont-
cadencs ocupen l’última 
posició del Grup Primer 
de Segona Divisió amb 
cap punt en 10 jornades. 
Al darrer matx disputat 
l’any passat, el conjunt lo-
cal va caure derrotat con-
tra el Manent Santa Colo-
ma per 7-3. D’altra banda, 
el benjamí i prebenjamí 
del club jugaran el primer 
partit del nou any el 16 de 
gener | SA

El cadet del 
Can Cuiàs 
perd amb el 
Jesús Maria

FUTBOL SALA

L’equip infantil A de  l’FS 
Mausa Montcada es tro-
ba a la quarta posició de 
Divisió d’Honor després 
de guanyar el Ràpid San-
ta Coloma per 5-0 en el 
primer matx del 2010. Els 
montcadencs van sortir 
freds a la pista i van en-
caixar un 0-2 que van 
remuntar als primers mi-
nuts de la segona part. A 
partir d’aquí, el domini va 
ser del conjunt local, que 
va controlar la situació 
fins al final del matx am-

pliant el marcador amb 
dos gols més. A la jorna-
da anterior, disputada al 
2009, el Mausa va supe-
rar l’Escola Pia per 4-7.

Valoracions. L’entrenador, 
Juan Carlos Navarro, s’ha 
mostrat content per la 
trajectòria de l’equip, que 
està aconseguint bons 
resultats. El bloc està for-
mat majoritàriament per 
jugadors infantils de pri-
mer any. “L’objectiu de 
la temporada era man-
tenir la categoria per-

què són nois joves, però 
estan responent molt 
bé”, ha dit el tècnic, qui 
ha rematcat que la plan-
tilla s’imposa per qualitat 
als rivals que són supe-
riors físicament a causa 
de l’edat. El club vol que 
l’infantil A es consolidi 
aquesta campanya com a 
grup per poder aspirar la 
temporada vinent als pri-
mers llocs de la taula. El 
Mausa s’enfronta a rivals 
de gran renom com el Ba-
rça, el Martorell i el Santa 
Coloma, entre d’altres.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip infantil de La Salle 
segueix ferm al capdavant 
de la classificació de Prime-
ra Catalana amb 18 punts 
i una victòria important a 
l’última jornada del 2009 a 
la pista del Sant Quirze per 
30 a 34. La primera part va 
ser molt igualada (16-16),
però a la represa la dinàmi-
ca va canviar gràcies a un 
canvi d’actitud de la plan-
tilla i unes variacions en el 
sistema defensiu que van 
permetre recuperar pilotes 
per marxar en el marcador 
gràcies a contraatacs letals. 
El màxim golejador local 
va ser Javier Vallecillos, 
amb 11 tants.

Altres resultats. L’equip 
juvenil de La Salle també 
va acabar l’any passat amb 
un triomf a la pista de les 
Franqueses per 26 a 28. Va 
ser un partit igualat, on els 
montcadencs van manar 
sempre en l’electrònic a 
excepció de l’empat a 20 a 
manca de 15 minuts per al 
final.
D’altra banda, el conjunt 
cadet va caure derrotat 
contra el Sarrià a casa per 
28 a 33 i l’equip infantil 
femení va perdre en la 
seva visita a la pista del 
Sant Quirze per 23 a 16. 
Aquests dos partits també 
corresponien a la darrera 
jornada del 2009.

L’infantil obté a Sant 
Quirze un gran triomf

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil de La Salle encara no ha perdut cap partit
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> L’EF juvenil venç el Vilanova (4-2)
L’equip juvenil de l’EF Montcada –a la foto– ha començat 

el 2010 amb un triomf contra el Vilanova del Vallès per 

4-2, una victòria important per remuntar posicions a la 

taula del Grup 25 de Segona Divisió, on es troba a la zona 

mitjana. Durant el parèntesi nadalenc, el conjunt local ha 

fitxat el migcampista Adrià Montes i ha recuperat el da-

vanter Baena, lesionat des de feia mes i mig. En el capítol 

de baixes, el central Meroño ha deixat el club perquè 

s’ha traslladat a viure a Mataró. D’altra banda, el juvenil 

del CD Montcada segueix líder del Grup 24 de Segona 

Divisió tot i empatar a 3 contra el Lourdes de Mollet a la 

primera jornada del 2010 | SA
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El cadet segueix sense guanyar
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Els montcadencs, dirigits per Andrés Arjona, van guanyar les Franqueses per 5-3 al primer matx de l’any

El prebenjamí A és primer, imbatut
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L’equip infantil del Mausa va guanyar el Ràpid Santa Coloma per 5-0

> Èxit del curs de tecnificació
El curs de tecnificació que l’EF Montcada va organitzar 

els dies 28, 29 i 30 de desembre va ser tot un èxit. Les 

classes, teòriques i pràctiques, es van fer a l’estadi mu-

nicipal de la Ferreria i s’adreçaven als jugadors des de 

prebenjamí fins a cadet | SA
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