
26 2a quinzena | febrer 2010Esports

El CD Montcada va sumar un 
valuosíssim punt al camp del Tà-
rrega, un dels pocs camps de la 
categoria on cap equip ha aconse-
guit guanyar aquesta temporada. 
Aquest empat i la derrota del Ban-
yoles fan que l’equip guanyi un lloc 
i se situï a la catorzena posició. 
A terres lleidatanes, els verds van 
donar la cara, tocant, i arriscant-
se. Així és l’esperit verd que de-
fi neix les línies que ha dissenyat 
Jaume Creixell des que va arri-
bar a la banqueta en substitució 
d’Alfonso Pino i que ha permès 
passar de ser últim a escalar sis 
llocs a la taula en tres mesos. 
El més important és que l’equip 
demostrat que té solidesa per 
donar i per vendre. Ni la marxa 
de jugadors, ni una infermeria re-
pleta de lesionats frenen la il·lusió 
d’un bloc. A la llista de tocats cal 
afegir ara Paco Tamudo.

Nou fi txatge. Uns que se’n van i 
altres que arriben. És el cas del 
jove lateral esquerre José Al-
berto Serrat que la directiva va 
presentar el 5 de febrer. Un altre 
reforç que encara no ha pogut 
jugar cap minut és Fran Jerez, 

que arrossega una lesió i que és 
previst que s’incorpori a les or-
dres de Creixell en les properes 
jornades.
El jugador Israel Serrano creu 
que “l’equip ha entrat en una 
motivació extra, està seriós en 
defensa i rep pocs gols”. El da-
vanter confi a mantenir la dinà-
mica positiva de joc i resultats 
que faci sortir el conjunt verd 
de la zona de perill “que no ens 
pertany”, diu.

Lluís Maldonado | Redacció
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PODIS DEL SHI-KAN
El club de karate aconsegueix 
tres medalles al Campionat de 
Catalunya en kata i combat

ELS ESCACS, EN CRISI
La UE Montcada té problemes de 

fi nançament i no pot pagar els 

jugadors de Divisió d’Honor

PÀG. 28 PÀG. 28

El Montcada suma cinc partits sense 
perdre i s’allunya de la zona de perill 
En els darrers dos matxs, els verds han empatat mantenint la porteria a zero contra el Sant Cristòbal i el Tàrrega

El Sant Joan 
encaixa dues 
noves derrotes

La derrota a casa contra la Lla-
gosta (1-3), però sobretot la pa-
tinada contra un rival directe, 
el Pineda (2-1), han situat La 
Unió en el llindar de la zona de 
perill. El tècnic, Marcos Her-
moso, assegura que “no puc 
retreure res, la plantilla lluita 
fi ns a l’últim minut”.
La bona notícia és l’arribada 
del davanter Éric Calvo que 
va demanar la baixa voluntària 
del CD Montcada al·legant 
falta de minuts de joc. Mentre 
Calvo no trobi un altre equip, 
entrenarà i jugarà amb el Sant 
Joan. El tècnic lloa la qualitat 
del jugador montcadenc i creu 
que “podrà aportar moltes 
coses al joc de l’equip”.
Els propers dos compromisos 
vitals són contra el Sant Vicentí 
a casa i al camp de l’Arenys, ri-
vals directes en la lluita per sortir 
de la zona de perill del grup. El 
míster té clar que aquests són els 
partits que han de guanyar “per 
no despenjar-nos i quedar re-
legats a la part baixa”.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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Els verds van puntuar a casa contra el Sant Cristòbal, el segon classifi cat, en un dia en què la directiva va fer jornada de portes obertes

FUTBOL. 1A TERRITORIAL

Un dels puntals de la defensa 
del CD Montcada, Albert Cu-
adras, ha fi txat pel Terrassa, 
de Segona B. La marxa no ha 
agradat el club verd, qui ha 
criticat l’entitat terrassenca 
perquè assegura que la nego-
ciació s’ha fet a esquenes de 
la directiva montcadenca. “El 

CD Montcada no és un zero a 

l’esquerra. Ens estem jugant la 

permanència a Primera Cata-

lana i no podem permetre que 

els nostres jugadors se’n vagin 

sense res a canvi com pretenia 

el Terrassa”, ha dit Modesto 
‘Tato’ Sanchís. També cal afegir 
la baixa voluntària del davanter 
Éric Calvo qui, insatisfet per la 
manca de minuts al terreny de 
joc, ha recalat a la Unió Esporti-
va Sant Joan | SA

Albert Cuadras i Éric Calvo deixen l’equip

Des de l’arribada de 
Creixell, l’equip ha 
escalat sis posicions i 
ha passat de ser cuer 
al 14è lloc de la taula 

El Sant Joan està necessitat de victòries
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La segona volta del campionat 
ha començat amb una gran go-
lejada del Mausa a la pista del 
Riudellots, l’antepenúltim del 
grup. Una victòria (2-8) que 
catapulta els homes de Juan 
Antonio Jaro directes a lluitar 
per col·locar-se entre els tres 
primers classifi cats. Ara amb 
25 punts, l’equip espera els re-
sultats del cap de setmana per 
saber si escala posicions. 

“Ni abans èrem tan dolents, 
ni ara som tan bons”, assegu-
ra el jugador Mario Litrán. El 
jugador montcadenc reconeix 
que el gran ambient del vesti-
dor i els resultats han injectat 
molta moral a la plantilla. “Es-
tem fent bé la nostra feina, 
partit a partit”, diu. El pano-
rama de la segon tram de lliga 
deixa els homes de Juan Anto-
nio Jaro a només quatre punts 
de les places d’ascens. 

Primera volta. L’FS Montcada 
va tancar la primera volta de 
la competició golejant a la pista 
l’Arderiu de Granollers (2-6). 
L’entrenador fa un balanç posi-
tiu del primer tram de la lliga: 
“Hem guanyat amb solidesa i 
la lluita per l’ascens ha motivat 
els jugadors”, reconeix Jaro. 
Una altra bona notícia per a la 
segona part de la competició és 
el retorn a les pistes de Raúl, 
després d’una llarga lesió.

El Mausa arrenca la segona volta 
amb una nova golejada a Girona
L’equip suma sis victòries i només un empat en els últims set compromisos de lliga

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL
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Els homes de Juan Antonio Jaro estan a només tres punts de les places d’ascens

La jornada 18 de lliga ha 
col·locat el Valentine tercer a la 
classifi cació després d’imposar-
se a la pista del Premià (76-92). 
Una gran victòria si es té en 
compte que els montcadencs 
van jugar tot el partit amb no-
més 7 jugadors. 
“El triomf té molt de mèrit, i 
vull felicitar la plantilla”, va 
subratllar el tècnic Joan Cortés. 
Els montcadencs van apallissar 
l’Escala una setmana abans per 
45 punts de diferència, 102 a 57. 
“El grup està molt igualat i el 

llindar entre els equips és mí-
nim, tothom guanya tothom”,
assegura Cortés.

La clau: il·lusió i treball. L’entre-
nador opina que la clau d’aquest 
equip passa per la il·lusió, el tre-
ball i l’esperit competitiu. “Ens 
tocarà patir i podem perdre 
partits, jo ho tinc clar”, diu. 
El Valentine està a una victòria 
del Palamós i el Vic que són lí-
der i colíder amb 31 punts, però 
hi ha tres equips empatats amb 
30 punts: Montcada, Masnou i 
Premià.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. 1A CATALANA
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Marc Amenós ha sorprés l’equip anunciant a fi nal de gener que deixa l’equip

El Valentine guanya a 
Premià i ja és tercer
L’esperit de lluita permet la victòria amb només 7 jugadors

El Santa Maria 
fa tres jornades 
que no guanya

FUTBOL

L’Escola de Futbol s’enfonsa, 
jornada a jornada, en el pou 
de la taula. Les ensopegades a 
Sant Quirze de Besora (5-1) i a 
casa contra l’Empuriabrava (0-
4) fa que el somni de la salva-
ció s’esvaeixi a poc a poc. “No 
acabem de trobar la línia de 
joc”, assumeix el tècnic, Gerard 
Taulé. Ara la plantilla tindrà 
dues setmanes d’aturada. Un 
temps clau per intentar reaccio-
nar i recuperar algunes de les 
jugadores lesionades | LM

Nova derrota del 
femení de l’EF

El Santa Maria ha sumat la ter-
cera derrota consecutiva con-
tra el Cerdanyola B (2-3) que el 
situa en una situació delicada, 
molt a prop de la zona compli-
cada del grup. En la jornada 
anterior, els de Terra Nostra 
van perdre a Badia per 5 a 1.
“Jugant així estic conveçut 
que l’equip no entrarà en 
la zona de perill”, matisa el 
tècnic, Salva Serrano. “A par-
tir d’ara comença la nostra 
guerra contra els equips que, 
com nosaltres, volen evitar la 
zona de perill i no podem fa-
llar”, conclou el tècnic | LM

L’EF només ha guanyat un partit en 20 jornades
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La Salle reforça la moral 
superant a casa el GEIG 
L’equip afronta la fase decisiva per la permanència

Comença la fase decisiva de la 
lliga per intentar aconseguir la 
permanència. La victòria a casa 
contra el GEIG és una injecció 
de moral. El moment és impor-
tant, i per això, l’equip entrenarà 
també els dijous. 
A poc a poc, el tècnic Dídac 
Delatorre podrà anar comptant 
amb els jugadors que s’estan re-

cuperant de lesions. Ara, però, el 
calendari que afronta l’equip és 
complicat, com la visita a la pista 
del líder, el Vendrell. “Hem de 
seguir lluitant per puntuar”,
diu el central Pau Maresma. 
La lliga segueix molt apretada i 
la permanència es vendrà molt 
cara. I és que hi ha quatre equip 
lluitant per una plaça que asse-
guri seguir a Primera Catalana.

Lluís Maldonado | Redacció

HANDBOL

La Salle ISTE va guanyar a casa 
i pràcticament sense despenti-
nar-se l’Agramunt per 28 a 9, un 
equip que està situat segon per 
la cua i que només havia gua-
nyat un partit a la lliga. Les lleida-
tanes van disputar el matx amb 
una jugadora menys, i el conjunt 
d’Esperanza Hoyos ho va aprofi -
tar per sentenciar a la contra.
La jugadora Marta Casajuana 

va destacar que el triomf plàcid 
havia servit perquè “jugadores

que habitualment no tenen 

minuts també tinguessin pro-

tagonisme”. Casajuana afi rma 
que les dues derrotes conse-
cutives contra el Banyoles i el 
Canovelles “han motivat enca-

ra més la plantilla; hem après 

dels nostre errors i no podem 

baixar la guàrdia”, diu | LM

> La UE Montcada no pot pagar els jugadors
La UE Montcada té problemes econòmics per pagar els jugadors de 
l’equip de Divisió d’Honor. Els escaquistes –en aquesta categoria són 
semiprofessionals– no han cobrat encara res, tot i que ja fa tres ron-
des que va començar la competició. El president, Jaume Izquierdo, 
confi a que “aquesta situació se solucioni aviat perquè estem pen-

dents d’una subvenció de l’Ajuntament”. Pel que fa als resultats, la UE 
Montcada tampoc està tenint sort. Els montcadencs són antepenúltims 
de la màxima categoria després de la derrota a la tercera ronda contra 
el Barberà per un ajustat 5’5 a 4’5. A la jornada anterior, la UE Montca-
da va obtenir l’única victòria al torneig en vèncer el Foment per 6 a 4. 
D’altra banda, el Montcada B va superar el Llinars per 7-3, el C va fer 
taules contra el Vallromanes i el D va guanyar el Badia B per 0-4 | SA

El Shi-kan guanya tres 
medalles al torneig català

El Club Shi-kan Montcada ha 
guanyat tres medalles al Cam-
pionat de Catalunya sènior 
de karate en les modalitats de 
kata i combat, disputat el 31 de 
gener a Montornès del Vallès. 
David Bermejo va aconseguir 
el guardó de plata en combat al 
grup de més de 84 quilos i Adil 
Khella i Marta García van obte-
nir el bronze a les categories de 
menys de 75 quilos i menys de 
55 quilos, respectivament. Els 
tres karateques locals han par-
ticipat el 6 de febrer al Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat 
en un entrenament de preselec-
ció per confeccionar l’equip ca-
talà que competirà al Campio-
nat d’Espanya, que tindrà lloc 
a Salou a mitjan de març. En 
el moment de tancar aquesta 

edició encara no s’havia fet pú-
blic quins karateques formaran 
part del combinat català.
D’altra banda, els dies 13 i 14 
de febrer, el montcadenc Kevin 
André prendrà part a un cam-
pionat internacional a Saragos-
sa com a component júnior 
de la selecció catalana. En el 
capítol de pròximes competi-
cions, prop d’una desena de 
karateques del Shi-kan parti-
ciparà el dia 20 al Campionat 
de Catalunya Universitari, que 
tindrà lloc a la Universitat de 
Barcelona.
L’entrenador del Shi-kan, Mi-
guel Franco, està content amb 
el rendiment dels seus karate-
ques i els resultats obtinguts. 
“Estan entrenant dur per se-
guir millorant i sumar més 
triomfs”, ha indicat el tècnic.

Sílvia Alquézar | Redacció

David Bermejo va aconseguir el guardó de plata en combat

KARATE

Els tres medallistes montcadencs al Campionat de Catalunya de karate
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Victòria còmoda del femení contra l’Agramunt

El lateral dret Josep Maria Valls en una acció al Pavelló Miquel Poblet
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La Penya ‘perica’ 
celebra el seu 
36è aniversari 

COMMEMORACIÓ

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, organitza 
el 20 de febrer una excursió al 
Taga amb raquetes de neu i el 6 
de març farà la cinquena etapa 
de la Ruta del Císter. Per la seva 
banda, el Centre Espeleològic 
Alpí Vallesà (CEAV), amb seu 
a Can Sant Joan, proposa per al 
27 i 28 de febrer una sortida per 
pujar al Pedraforca, on es posa-
ran en pràctica tècniques d’usos 
de material en progressió en 
neu i gel i l’autodetenció | SA

Sortides a la 
muntanya

La Penya Blanc-Blava de 
Montcada i Reixac celebrarà el 
12 de març el seu 36è aniver-
sari en el decurs d’un sopar al 
restaurant Can Piqué. L’entitat, 
que va recuperar la seva acti-
vitat fa poc més d’un any, ha 
anunciat l’assistència de les 
autoritats municipal i d’alguns 
directius de l’Espanyol. Durant 
l’esdeveniment, la Penya ha 
avançat que se sortejaran di-
versos lots de productes blanc-
i-blaus. Les persones interessa-
des a assistir poden posar-se en 
contacte amb els components 
de l’entitat a través del correu 
pbibmontcada@hotmail.com o bé 
trucar al telèfon 607 271 055. 
El preu del sopar per a adults 
és de 40 euros i per als infants 
de 20 | SA

El club de ball Endansa segueix 
aconseguint bons resultats 
aquesta temporada. La pare-
lla formada per Carles Cirera 
i Eva Nieto ha quedat en pri-
mera posició al Campionat de 
Sant Vicenç dels Horts en la 
categoria de sènior I B nacional 
llatins. Per la seva banda, Neus 
Mestres i Itxasai Mediavilla han 
acabat segons en adult I A inter-
nacional en llatins | SA 

El club Endansa 
triomfa a Sant 
Vicenç en llatins

Les dues parelles guanyadores a Sant Vicenç
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Profesora. Nativa de inglés, da clases particulares 

a domicilio. Tel. 648 585 513.

Grupo Single Vallès Unido. Ven a celebrar el 

Carnaval. Premio de 200 € al mejor disfraz. Cena y 

baile 28 €. 13 de febrero. Tel. 627 59 85 81 Fermín. 

Se vende. Coche eléctrico para niño de 1 a 4 años 

y cuna. Precio a convenir. Tel. 616 02 00 76.

Has perdido unas gafas de señora? Se 

encontraron el dia 30 de enero en la avenida de 

la Ribera, cerca de la piscina de verano. Están 

depositadas en la policia local de montcada.

Ecoprinting. Es reciclen cartutxos de tòner 

d’impressora. Estalvi fi ns a un 70% del preu. 

Recollida a domicili gratuïta. Tel. 651 397 339.

Venda o lloguer. Plaça de pàrquing al carrer Aragó 

de Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410. 

Tebeos antics. Còmics de superherois. Manga i 

àlbum de cromos particular. Tel. 630 930 616.

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts 
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

L’equip sènior B de l’AE 
Elvira-La Salle es troba a 
la setena posició del Grup 
Quart del Campionat de 
Catalunya amb 10 victòri-
es i 7 derrotes. A les dues 
últimes jornades, els locals 
van superar La Sinera per 

70 a 67 i l’Alhenya per 45 a 
53. D’altra banda, el sèni-
or A es manté a la quarta 
posició del Grup Cinquè 
amb 11 triomfs i 5 derro-
tes. Al darrer matx jugat, 
els montcadencs van per-
dre contra el Caldes C, el 
tercer, per 65 a 78.

Sílvia Alquézar | Redacció

> El Mausa B segueix invicte a dalt
El Mausa B de futbol sala es manté a la primera posició 
del Grup Sisè de Tercera Divisió amb 33 punts i cap derro-
ta. Els montcadencs van guanyar el Lliçà per 4-3 en l’últim 
matx de lliga disputat. D’altra banda, l’EF Montcada con-
tinua immersa als darrers llocs de la taula del Grup Segon 
de Segona Divisió. Els locals són penúltims amb 10 punts. 
Al darrer partit van perdre contra el Bigues per 3-5 | SA

El Can Cuiàs A va empa-
tar a 4 a casa contra el San 
Lorenzo, el segon classifi cat, 
en un matx vibrant amb 
una part per a cada equip. 
El primer temps va acabar 
amb un 0-3, però a la repre-
sa els locals van donar la 
volta al marcador amb un 
4-3. A falta de 30 segons, 
el rival va igualar l’electrò-
nic i a manca de 18 segons, 

el Can Cuiàs va fallar un 
doble penal. A la jornada 
anterior, els homes de Ma-
tías Ruiz van perdre con-
tra el Castellar, també a la 
part alta de la classifi cació, 
per 5 a 6 en un partit amb 
alternances constants en el 
marcador.
D’altra banda, el Can Cuiàs 
B va vèncer sense proble-
mes el Club de Petanca de 
Teià per 7 a 2. 

El Can Cuiàs B va superar el Teià per 7-2 en un matx fàcil per a l’equip local

Els locals van superar l’Alhenya i La Sinera

El sènior B va vèncer el Teià per 7 gols a 2

El sènior B suma dos 
triomfs consecutius

El Can Cuiàs A empata a 
4 contra el San Lorenzo

> La Salle B empata a 35 a Molins 
El sènior B de La Salle d’handbol ha tret un valuós empat a 
35 gols a la pista del Molins de Rei, situat a la taula de la clas-
sifi cació a 3 punts dels locals, que ocupen l’antepenúltima 
posició del Grup Sisè de la Tercera Catalana amb 6. Els mont-
cadencs, dirigits per Juan Manuel Fernández, han guanyat 
dos partits, n’han empatat dos i n’han perdut sis | SA

El sènior B de l’Elvira-La Salle és a la setena posició amb 27 punts
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> El Can Sant Joan cau amb el líder 
El B. Montseny-CEB Can Sant Joan de bàsquet va perdre 
contra el líder invicte del seu grup, l’Abell-Gassó de Ripollet, 
per 71 a 82. El rival es va posar al principi amb una diferència 
àmplia que, de mica en mica, els locals van anar retallant fi ns 
arribar a tenir un desavantatge de 5 punts a falta de 2 minuts. 
El Gassó va rematar el partit amb dos tirs exteriors | SA
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Alguns nens i nenes de 
Montcada han tingut la 
sort de rebre els primers 
dies de febrer unes classes 
d’handbol de luxe a càrrec 
d’Andrei Txepkin, exjuga-
dor del Barça, amb un pal-
marès ple de títols entre els 
quals destaquen 7 Copes 
d’Europa, 6 lligues Aso-
bal, una medalla de plata 
al Mundial del 1990 i una 
de bronze als Jocs Olím-
pics de Sydney (2000). 

El projecte. Des que va 
penjar les bambes, Txep-
kin es dedica a fomentar 
la pràctica de l’esport entre 
els més petits. La iniciativa 
s’emmarca dins un projec-
te del club blaugrana que 
enguany ja ha complert 
dos anys. “Fer esport és 
molt important per ser 
una persona sana, el 
dia és molt llarg i s’ha 

de tenir temps per estu-
diar, jugar i fer esport”,
va indicar l’exjugador als 
alumnes de sisè del col·legi 
Reixac, un dels centres 
locals que juntament amb 
el Sagrat Cor, La Salle i 
el Font Freda es van ad-
herir a aquestes sessions. 
En total, 280 alumnes de 
Montcada van entrar en 
contacte amb l’handbol de 

la mà d’una de les fi gures 
mundials de tots els temps 
d’aquest esport. 
En el cas de Montcada, el 
projecte ha arribat al muni-
cipi gràcies al CH La Salle, 
que es va posar en contac-
te amb el Barça. “Creiem 
que és una excel·lent 
manera de promoure 
l’handbol a les escoles”,
ha explicat el coordinador 

de l’escola d’handbol de La 
Salle, Àlex Weikert, qui 
ha recordat que qualsevol 
persona que estigui inte-
ressada en aquest esport 
pot posar-se en contacte 
amb el club a les pistes 
de l’escola La Salle els di-
lluns i dimarts, de 17.30h a 
18.30h. També es pot tro-
bar més informació al web 
chlasallemontcada.com.

HANDBOL

L’exjugador del Barça Andrei Txepkin explica als infants del col·legi Reixac alguns coneixements bàsics d’handbol

Sílvia Alquézar | Montcada

El cadet B es troba al tercer 
lloc a un triomf del primer

L’equip cadet B del Valen-
tine es troba a la tercera 
posició del Grup Segon del 
Nivell B-1 amb 3 victòries 
i dues derrotes. A les dues 
últimes jornades, els ho-
mes d’Ismael Sistrachs van 
superar el Taradell, el cuer 
de la taula amb cap triomf, 
per 52 a 43 i el Parets B, 
el segon empatat amb els 

montcadencs, per 49 a 60. 
L’entrenador s’ha mostrat 
content amb la trajectòria 
de la plantilla perquè 
“és molt treballadora”.
L’equip està format per 
nois d’entre 14 i 16 anys, 
per a alguns dels quals és 
la primera temporada que 
juguen federats. La gran 
virtut d’aquest conjunt en 
paraules del seu tècnic és 

el treball en equip”. Per 
al club, l’objectiu d’aquesta 
campanya és que els ju-
gadors segueixin creixent 
com a equip. El mateix 
entrenador reconeix que 
l’any passat es va plantejar 
deixar els entrenaments 
però ha decidit continuar 
“perquè em trobo molt a 
gust amb ells, és un grup 
molt maco”.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’AE Elvira-La Salle té 
aquesta temporada cinc in-
fants de 4 i 5 anys a l’Escola. 
Els més petits entrenen dues 
vegades a la setmana, de 17 
a 18.30h, i no participen en 
cap competició. L’objectiu 
és que estimin el bàsquet a 
través de jocs que estimulin 
la coordinació, el control 
de pilota, la delimitació del 
terreny de joc i, el que més 
els agrada, tirar a cistella. La 
presidenta de l’entitat, Cris-
tina Iniesta, està molt con-

tenta amb el funcionament 
de l’Escola, tot i que lamen-
ta la davallada en el nombre 
de components. Segons la 
directiva, és la primera ve-
gada que tenen tants pocs 
jugadors. “La crisi també 
s’està notant en l’esport. 
Si costa arribar a fi nal de 
mes, les famílies retallen 
despeses, malauradament 
de l’esport”, ha comentat 
Iniesta, qui espera que la 
temporada vinent hi hagi 
més petits a l’Escola per po-
der competir.

L’Escola trasmet el 
bàsquet amb jocs

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Salle porta els coneixements 
d’Andrei Txepkin a quatre col·legis
La iniciativa s’emmarca dins un projecte del Barça per fomentar aquest esport entre els infants

> L’escola La Salle acull la quarta 
ronda del torneig comarcal d’escacs

L’escola La Salle va acollir el 6 de febrer la quarta ronda del 
Campionat Comarcal d’Escacs, que compta amb la participa-
ció de set jugadors de la UE Montcada. Els resultats no van ser 
bons, ja que només dos nens van guanyar les seves respec-
tives partides. Durant la jornada van competir 116 infants de 
10 ciutats del Vallès Occidental. El proper 13 de febrer hi ha 
jornada de descans amb motiu de la celebració del Carnaval. 
La competició es reprendrà a Cerdanyola el dia 20 | SA

U
E

 M
O

N
T

C
A

D
A

Els jocs estimulen la coordinació dels infants
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El cadet B és tercer al Nivell B-1
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip d’Isma Sistrachs ha guanyat el Taradell per 52-43 i el Parets per 49 a 60

 

> Bronze del karate local a Madrid

El cadet Rubén Serrano, del Shi-kan Montcada, va guanyar 
la medalla de bronze amb la selecció catalana –a la foto– a la 
tretzena edició del torneig internacional de karate per equips 
de Collado Villalba (Madrid), disputat el 23 de gener. El selec-
cionador català és el també montcadenc Miguel Franco, entre-
nador del Shi-kan | SA

> Primera volta de la lliga de futbol 7
L’equip White Night Saten United lidera la classifi cació de 
la lliga d’hivern de futbol 7 que organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). Després de la primera volta, el líder 
ha guanyat un total de 8 partits, n’ha empatat un i n’ha per-
dut un altre. El primer classifi cat es troba amb un avantatge 
d’un punt sobre el Team, el segon a la taula, i 4 de diferència 
respecte el conjunt Lo Templo. Els partits es juguen a l’estadi 
de la Ferreria els divendres a la tarda, tot i que cada setma-
na s’avança un matx a la tarda del dimecres. Enguany, la 
competició compta amb la participació d’11 equips, sent la 
temporada que més inscripcions hi ha hagut | SA

> L’esport, una eina per prevenir malalties
L’Ajuntament s’ha adherit a un protocol de col·laboració im-
pulsat pel Consell Català de l’Esport per tal d’implementar el 
Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES). Aquest projecte 
pretén aconseguir que els centres d’atenció primària conce-
bin l’esport com una eina terapèutica i el prescriguin als seus 
pacients. “Practicar una activitat física de manera mode-

rada és una eina efectiva de prevenció amb efectes molt 

positius, sempre i qual hi hagi el control pertinent per part 

dels professionals”, ha indicat la regidora de Salut Pública i 
Consum, M. Carmen González (CiU) | SD
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’aleví B s’estrena en camp gran 
jugant bé i sumant bons resultats

L’equip aleví B de l’EF 
Montcada ha estat un 
dels equips revelació de 
la temporada. Tot i que la 
plantilla està formada en 
més del 90% per nois de 
primer any i és la prime-
ra temporada que juguen 
en camp gran (futbol 11), 
el conjunt que entrena 
Robert Villa es troba a la 
zona alta de la classifi cació 
del Grup 24 de Segona Di-
visió. El bloc montcadenc 
té 25 punts, empatat amb 
el Lliçà d’Avall i a tan sols 
un del Canovelles, que és 
el quart classifi cat. El seu 
entrenador es mostra molt 
satisfet amb la plantilla 
“perquè ho aprenen tot 

a la primera i són molt 
aplicats”. Per al tècnic, els 
resultats que estan aconse-
guint “són molt meritoris 
perquè és un grup com-
petitiu i igualat”.
A les dues últimes jorna-
des, l’aleví B de l’EF Mont-
cada va superar l’Olímpic 
la Garriga per 2-1 i el Pla 
d’en Boet de Mataró pel 
mateix resultat. “Els nois 
es mereixen un 10”, ha 
comentat Villa, qui recor-
da que l’objectiu d’aquesta 
campanya és que els juga-
dors aprenguin a jugar a 
futbol. “Els fem classes 
teòriques per ensenyar el 
reglament i, fi ns i tot, els 
fem exàmens i controls”,
ha explicat el tècnic.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil B és líder 
amb cap punt perdut 

L’equip infantil B de l’FS 
Mausa Montcada ha sor-
près tothom amb els seus 
excel·lents resultats. El 
conjunt, dirigit per Mano-
lo Guerrero, és el primer 
classifi cat del Grup Quart 
de Segona Divisió amb 
cap punt perdut en 10 jor-
nades. Els montcadencs 
han guanyat els quatre 
partits disputats a casa i 
els 6 jugats a domicili. A 
la darrera jornada de lliga 
disputada, els locals van 
superar el Sant Cugat B 
per 3 a 6. 

La plantilla de l’infantil B 
està formada per 8 nois, 7 
de primer any i un juga-
dor aleví. És un bloc cons-
tituït aquesta temporada 
amb 4 nens de Montcada 
i 4 de Barcelona que, tot i 
ser la primera vegada que 
juguen junts, està molt 
ben cohesionat. “Estic 
satisfet perquè mostren 
interès per aprendre 
i treballen bé”, ha dit 
l’entrenador, qui ha re-
conegut que li agradaria 
que la plantilla pogués 
aconseguir l’ascens de ca-
tegoria.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip Multiòpticas Isis 
Montcada A ha quedat 
eliminat de la Copa Cata-
lana de korfbal després de 
perdre contra el CEAVG, 
actual sotscampió de lli-
ga, per 6 a 24. El conjunt 
local, amb moltes baixes, 
no va tenir cap opció da-
vant un dels rivals més en 
forma de Catalunya. Els 
vilanovins van dominar el 
marcador des del principi 
amb un primer parcial de 
0 a 4 i un resultat al des-
cans de 3 a 11 “que ja diu 
molt de la diferència dels 
dos equips”, ha indicat 
l’entrenador del Multiòp-
ticas, Dani Vidaña, qui ha 

afegit que ara cal pensar 
en millorar el joc de cara 
a la segona volta de la lliga 
de Primera Divisió. 

Sènior B. El Multiòpticas 
Isis B va perdre contra el 
KA Vallparadís B, el líder, 
per 7-10. Un mal inici va 
fer anar a remolc els mont-
cadencs, que van millorar 
el seu joc a la represa que-
dant-se només a tres ciste-
lles del rival. Els egarencs 
continuen líders, mentre 
que el Montcada és tercer.
Pel que fa a la lliga júnior, 
l’IES Montserrat Miró va 
guanyar el seu segon partit 
de lliga. Va ser a casa con-
tra l’UKSA Jr per 10-4. 

El Multiòpticas Isis A, 
eliminat de la Copa

KORFBAL

Sílvia Alquézar | Redacció

El Multiòpticas Isis A ara se centrarà en la segona volta de la lliga
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> El juvenil de l’Escola és al vuitè lloc
L’equip juvenil de l’EF Montcada de futbol ha acabat la 
primera volta a la vuitena posició del Grup 25 de Segona 
Divisió, amb 19 punts. Els nois d’Alejandro Salas van 
trencar una ratxa positiva de resultats amb la derrota a 
casa contra el Montmeló per 8-9 en un matx boig on els 
dos equips “només es van dedicar a jugar l’atac, per 

això tants gols”, ha comentat el tècnic montcadenc. Per 
la seva banda, el juvenil del CD Montcada ha fi nalitzat la 
primera volta com a líder imbatut al Grup 24 de Segona 
Divisió, amb 38 punts. Al derbi contra la Llagosta, els 
locals van guanyar per 7-0 i contra el Lliçà. El matx es va 

suspendre al minut 75 amb el marcador 4-3 | SA
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Els nois de Robert Villa han superat els seus dos últims partits a casa contra la Garriga i el Pla d’en Boet

L’aleví B de l’EF Montcada va vèncer el Pla d’en Boet de Mataró per 2 a 1
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L’infantil B va jugar un matx amistós el dia 6 perquè tenia jornada de descans

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de tots els equips dels 
CEIP’s Turó i Mitja Costa a:

Els més petits del col·legi Mitja Costa fan psicomotricitat

El grup de psicomotricitat de l’escola Turó


