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RÒL·LER
Més de 150 persones s’han inscrit 

des de setembre passat a la nova 

secció de patinatge a l’AE Can Cuiàs

PÀG. 30 PÀG. 28

“Estic content perquè l’equip 
ha fet una gran progressió”.
Aquest és el balanç que fa 
l’entrenador del CD Montcada, 
Iván Rodríguez, de la primera 
volta de la lliga. Després de 18 
jornades, els montcadencs es tro-
ben a la novena posició amb 23 
punts al Grup Primer de Primera 
Catalana, empatats amb el San 
Lorenzo. “L’equip millora dia 
a dia, està més conjuntat, té les 
idees cada vegada més clares i 
la plantilla s’ha adaptat al sis-
tema de joc”, ha dit el tècnic.
El CD Montcada ha aconseguit 
millors resultats a l’estadi que 
fora, amb 5 victòries, dos empats 
i 3 derrotes. Els verds van debu-
tar amb dues ensopegades, però 
es van refer bé, sumant punts i 

allunyant-se del descens. A la 
recta final de la primera volta, 
el Montcada ha passat una mala 
ratxa, amb sis jornades sense 
conèixer la victòria coincidint 
amb l’enfrontament amb els ri-
vals de dalt. Al darrer partit jugat, 
el dia 29 a l’estadi, els locals van 
sumar un triomf d’or davant del 
Farners per 1-0, amb gol d’Ángel 
Cuéllar al minut 75, que li ha per-
mès retrobar-se amb la victòria i 
consolidar-se a la zona tranquil·la 
de la classificació. Respecte a la 
segona volta, Rodríguez es mos-
tra esperançat i confia que la 
plantilla pugui mantenir el nivell, 
sobretot a l’estadi: “Crec que 
la segona fase serà més difícil 
perquè els equips d’abaix han 
millorat i lluitaran al màxim 
per a la salvació”.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Balanç positiu
El CD Montcada es troba amb 23 punts a la novena 
posició del Grup Primer a l’inici de la segona volta

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
‘La Veu’ comença en aquest número
la sèrie d’informacions sobre les 
propostes que organitzen les Ampas

El CD Montcada  ha sumat fins ara a la lliga un total de 5 victòries a l’estadi de la Ferreria
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L’EF Montcada es 
consolida a dalt 
durant la primera 
fase de la lliga

L’equip femení de l’EF Montca-
da s’ha consolidat durant la pri-
mera volta de la lliga a les pri-
meres posicions al Grup Segon 
de la Primera Divisió. Les noies 
d’Antonio Moya es troben a la 
tercera posició amb 39 punts, 
amb 12 victòries, 3 empats i no-
més una derrota. L’últim triomf 
el va aconseguir el dia 29 a casa, 
després de superar el Sant Quir- Quir Quir
ze, al mig de la taula, per 3-2, 
amb gols de Mati, Laura i Geor-GeorGeor
gina de penal. En un matx in-
tens, les montcadenques van re-
muntar un marcador advers d’1 
a 2 a la segona meitat. “Estem 
contents perquè hem guanyat, 
però hem de millorar molt si 
volem fer una segona volta tan 
bona com la primera”, va su-
bratllar Moya.
A la jornada anterior, l’EF Mont- Mont Mont
cada va guanyar La Planada a 
casa per 2-0. 

L’EF Montcada va vèncer La Planada per 2-0

FUTBOL FEMENÍ. 1A
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Sílvia Alquézar | Redacció

El Sant Joan i el Santa María són 
la cara i la creu al Grup Sisè de 
Tercera Catalana. El conjunt de 
Can Sant Joan ha iniciat la segona 
volta del campionat de lliga lide-
rant la classificació amb 38 punts, 
a un d’avantatge respecte el segon, 
l’EF Barberà. L’equip de José Ma-l’EF Barberà. L’equip de José Mal’EF Barberà. L’equip de José Ma
nuel Martín ‘Pinti’ ha segellat una 
bona primera volta, especialment 

a casa, on encara no ha perdut 
cap partit. Per contra, a l’equip de 
Terra Nostra no li estan acompan-Terra Nostra no li estan acompanTerra Nostra no li estan acompan
yant els resultats en la seva prime-
ra temporada a la categoria. Els 
homes de José Luis Sánchez es tro-
ben a la penúltima posició, amb 13 
punts. El Santa María només ha 
guanyat quatre partits en aquesta 
primera fase de la competició | SA

Cara i creu dels equips 
locals a la primera volta 

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El Sant Joan lidera el Grup Sisè, mentre que el Santa María és el penúltim de la taula
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>  El premi ‘Xuta i guanya’ >

reparteix el primer pot
Ricardo Martín –a la dreta– és el primer 

guanyador del pot del concurs ‘Xuta i 

guanya’, promogut per una trentena de 

comerciants locals i el CD Montcada. El 

va obtenir 840 euros en la mitja part del 

partit amb el Farners. Francisco Salazar –a 

l’esquerra– va guanyar 30 euros, perquè 

va fer gol pel centre de la porteria | SD A
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El Valentine ha encadenat una ratxa positiva de resultats que l’han situat a dalt de la taula

L’FS Montcada encara no ha 
trobat el rival que el faci enso-
pegar aquesta temporada. Els 
homes de Jordi Rozas conti-
nuen imbatuts al Grup Primer 
de la Tercera Divisió Nacional, 
després de la important victòria 
que van aconseguir a la darrera 
jornada disputada, el dia 28 al 
pavelló Miquel Poblet, contra el 
Ripollet, fins llavors tercer clas-
sificat, per 4-3. Malgrat guan-
yar de només un gol, els locals 
van dominar el partit i el mar-
cador i no va ser fins als últims 
instants que els ripolletencs van 
maquillar el resultat amb dos 
tants. Els golejadors montca-
dencs van ser Gerard Esteller 
(2), Jordi Sánchez i Jordi Martí. 
A la jornada anterior, el conjunt 

montcadenc es va desplaçar a 
la pista del Mataró, on va guan-
yar per 3 a 7.

Balanç. L’FS Montcada lidera 
la classificació amb 40 punts, 
a 11 d’avantatge respecte el 
segon. Els seus números són 
espectaculars: 13 victòries, cap 
derrota, un empat, 78 gols mar-
cats i només 32 encaixats. El 
capità, Mario Litrán, reconeix 
que l’excel·lent trajectòria ha 
sorprès a la mateixa plantilla. 
“No esperàvem que tot ens 
sortís tan bé”, ha dit el juga-
dor. El tècnic comparteix amb 
el capità aquesta opinió i con-
sidera que la clau és “disposar 
d’una plantilla equilibrada i 
de gran qualitat, on es combi-
na experiència i joventut”.

Respecte a la segona fase, Li-
trán espera poder mantenir la 
ratxa positiva, tot i que opina 
que “és molt difícil mante-
nir aquest nivell perquè els 
rivals ja ens coneixen”. En 
aquest sentit, Rozas ha indicat 
que “mantenir la imbatilitat 
és un repte cara la segona, tot 
i que som conscients que un 
dia arribarà”.  

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISIÓ

Més líders després del derbi 
L’FS Montcada segueix ferm cap a l’ascens en guanyar el Ripollet, el tercer, per 4-3
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La selecció catalana absolu-

ta jugarà al pavelló Miquel Po-

blet (18h) el 12 de febrer contra 

l’Uzbequistan. El tècnic català és 

Andreu Plaza i alguns dels juga-

dors més destacats són Javi Rodrí-

guez, Joan Linares, Dani Salgado i 

Jordi Gay, entre d’altres | SA

Selecció catalana   

El Valentine continua a dalt 
del Grup C de la Lliga EBA 
després de sumar la cinquena 
victòria consecutiva contra 
l’Arenys (79-72). Tot i que els 
visitants van imposar el seu 
ritme lent durant la major part 
del partit, el Valentine sem-
pre va anar per davant en el 
marcador arribant al descans 
amb un marge de cinc punts 
d’avantatge. Fins al tercer 
quart, però, no va ser quan els 
montcadencs es van fer amb 

les regnes del partit fins a la 
seva fi. El partit va ser un dia 
de retrobaments, ja que a la 
banqueta de l’Arenys hi havia 
César Saura, un vell conegut 
de l’afició després d’haver estat 
set temporades dirigint l’equip 
local. També va reaparèixer 
Marc Mañés, un cop recuperat 
de la seva intervenció al genoll. 
Un altre lesionat, Alberto Ol-
medo, amb un esquinç al tur-
mell, podria tornar al pròxim 
partit de lliga contra l’Olivar 
de Saragossa.

Pilar Abián | Pla d’en Coll

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine s’adjudica el 
cinquè triomf consecutiu
L’equip de Mateo Rubio va vèncer l’Arenys per 79-72

La Salle Montcada masculí te-
nia l’oportunitat el 28 de gener 
d’aconseguir la permanència a 
Primera Estatal i no va saber 
aprofitar l’ocasió, en perdre 
contra el Dominicos de Sara-
gossa, el cuer, per 25 a 26 al 
pavelló Miquel Poblet. “El fet 
que fossin els últims ens va 
fer sortir a la pista confiats i 
no vam tenir en compte que 
jugàvem davant d’un equip 
que aspira a salvar-se, també 
ens va faltar serenitat”, va re-
conèixer l’entrenador lasal·lià, 
Pablo Camarero, qui va ex-

plicar que l’equip va fallar en 
llançaments clars des dels 6 
metres i va fallar tres penals. 
Camarero va dir que el triomf 
dels aragonesos és merescut 
“no tant pels seus mèrits com 
pels nostres errors”, però vol 
extreure un aspecte positiu de 
la derrota a casa, ja que “això 
ens farà despertar i tornar 
al bon joc”. De totes maneres, 
la pròxima prova no serà fàcil 
perquè a la propera jornada, 
La Salle s’enfronta a domicili 
la Roca, el líder amb 30 punts, 
que s’està jugant l’ascens i no 
li posarà fàcil als montcadencs, 

que són vuitens de la Primera 
Estatal amb 13 punts.

Femení. La Salle Iste va sumar 
contra l’Ascó (27-23) la desena 
victòria consecutiva que man-
té les noies d’Esperanza Ho-
yos al capdavant del Grup B 
de Primera Catalana, amb 18 
punts i 4 d’avantatge respec-
te el seu rival més immediat, 
el Cornellà. “Estem fent una 
primera volta molt bona, 
estic molt contenta amb el 
rendiment de les jugadores”,
ha dit l’entrenadora, qui confia 
poder mantenir el bon nivell.

Silvia Díaz | Redacció

HANDBOL

La Salle perd amb el Saragossa una 
ocasió per assegurar la permanència
La Salle Iste es manté imbatuda al capdavant del seu grup de Primera Catalana
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Albert Maresma és agafat per diversos jugadors del Saragossa en una acció d’atac de La Salle

L’FS Montcada va dominar i controlar el derbi contra el Ripollet, malgrat que al final la diferència en el marcador només va ser d’un gol
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ESCACS. CAMPIONAT DE CATALUNYA

El primer conjunt de la UE 
Montcada, que juga a la Divisió 
d’Honor, ha començat amb bon 
peu al Campionat de Catalunya 
per equips. Els montcadencs es 
van imposar per 3’5 a 6’5 davant 
un dels favorits a assolir el títol, 
en un matx emocionant en què el 
Montcada va exhibir un joc sòlid. 

Per la seva banda, l’equip B, que 
està enquadrat al Grup Segon de 
la Primera Divisió Provincial, 
va debutar al torneig català amb 
una derrota a casa contra l’Escola 
d’Escacs Barcelona B per 3’5 a 
4’5, en un partit igualat. Respecte 
a l’equip C, la UE Montcada va 
vèncer a domicili el Tres Peons F 
per 3’5 a 4’5.

Un grup de veïns de Can Cuiàs 
ha posat en marxa aquesta tem-
porada una nova iniciativa espor-
tiva que està tenint una excel·lent 
acollida. Unes 150 persones s’han 
inscrit des del setembre a la recen-
tment creada secció de patinatge 
en línia, que ofereix classes per a 
infants i adults i organitza sortides 
en grup per als cap de setmana. 
“És un esport social i familiar  
que es pot practicar a qualse-
vol lloc”, ha indicat el promotor 
del projecte, Jorge Fernández, qui 
considera que l’èxit de la iniciativa 
és que “els patins enganxen, una 
vegada que n’aprens és més fàcil 
i ràpid desplaçar-se així”.

Patinar. Segons Fernández, en un 
parell de mesos es pot adquirir 
la tècnica imprescindible per pa-
tinar. Els dos primers conceptes 
que cal aprendre són com tirar-se 
a terra quan es perd l’equilibri i ser 
conscient de les limitacions indivi-
duals. “No hem de caure de cul, 
sinó cap endavant”, apunta Fer-
nández, qui aconsella portar pro-

teccions de seguretat als colzes, ge-
nolls i mans. En el cas dels petits, 
també és obligatori l’ús del casc. 
Les classes per a adults es fan els 
dilluns i dimecres, de 20.30 a 22h, 
mentre que les sessions per als més 
petits són els dimarts i dijous, de 
17.30h a 19h, a les pistes del barri. 
A més, el club també organitza 
cada mes un parell de sortides per 
als més grans i una altra familiar. 

La pròxima sortida serà pel pas-
seig paral·lel a la llera del Besòs, 
en una data encara per confirmar. 
“És oberta a tothom, sigui o no 
del club, perquè la nostra idea és 
fomentar les relacions entre les 
diferents entitats de la ciutat”,
comenta Fernández. L’actualitat 
de la secció es pot seguir a través 
de facebook a l’adreça Club Roller 
Can Cuyàs.

Sílvia Alquézar | Redacció

El promotor de la iniciativa, Jorge Fernández, ajuda una nena durant una classe de ròl·ler

La febre del patinatge en línia
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El CEAV celebra el 45è 
aniversari amb diversos 
actes durant aquest any

La UE Montcada debuta 
amb un triomf a Sabadell

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt A va superar el seu rival per 3’5 a 6’5 gràcies a un joc sòlid

RÒL·LER

El Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV), amb seu a Can Sant 
Joan, celebra al llarg d’aquest any 
el seu 45è aniversari. L’entitat té 
previst organitzar diverses activi-
tats per commemorar l’efemèride, 
com ara el segon Campionat de 
Progressió Vertical Vila de Mont-
cada, que es farà novament a la 
pista coberta municipal. Un dels 
plats forts del programa serà una 
exposició retrospectiva de la his-
tòria del centre a través de fotogra-
fies i vídeos realitzats en algunes 
de les ascensions més importants 
a cims com el Montblanc. 
Al llarg de l’any, el CEAV també 
té previst dur a terme algunes sor-
tides de senderisme, alpinisme i 
espeleologia per continuar fomen-
tant les modalitats que es practi-
quen al club.

Altres propostes. El centre organit-
za els dies 25 i 26 de febrer la sor-
tida d’hivern, que enguany serà al 

refugi d’Erols, a prop de l’estació 
d’esquí de La Molina. Una altra 
de les convocatòries que apleguen 
nombroses persones és la Cami-
nada Popular Vila de Montcada. 
L’organització ha decidit canviar 
el recorregut que, en aquesta ter-
cera edició, transcorrerà per Coll-
serola a diferència de les anteriors 
passejades, que s’han fet per la 
Serralada de Marina. Per tant, la 
sortida i arribada es desplaçarà al 
barri de Can Cuiàs, al costat del 
parc natural metropolità. 
El CEAV es va fundar al 1967 
com una vocalia de l’Associació 
de Veïns de Can Sant Joan. 
L’aleshores mossèn de la pa-
rròquia, Sebastià Heredia –actual 
president– té molt a veure en la 
fundació d’aquesta associació 
juntament amb uns quants joves 
apassionats de la muntanya i la 
llibertat. Amb l’arribada de la 
democràcia, el CEAV es va inde-
penditzar, mantenint les sigles que 
l’identifiquen.

Sílvia Alquézar |  Redacció

L’equip A del CP Can Sant Joan 
s’ha proclamat campió de lliga 
per segon any consecutiu, aconse-
guint un nou ascens de categoria, 
ara a Tercera Divisió. A la darrera 
jornada va guanyar el Martorelles 
per 10-6. “Estem molt contents 
perquè el triomf ha estat molt 
disputat”, ha dit el coordinador 
del club, José Manuel Cano. Els 
altres equips es mantenen a la ma-
teixa categoria | SA

El Can Sant Joan puja a Tercera Divisió
PETANCA

L’equip A s’ha proclamat campió de lliga per segon any consecutiu, aconseguint un nou ascens de categoria

L’AE Can Cuiàs ha posat en marxa aquesta temporada la nova secció, que ja compta amb 150 inscrits

Els jugadors del primer equip del CP Can Sant Joan han aconseguit l’ascens a Tercera Divisió
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El CEB Can Sant Joan B. 
Montseny es va imposar 
al Pedagogium per qua-
tre punts de diferència (63 
a 59), al Grup Segon del 
Campionat de Catalunya. 
A la jornada anterior, van 
perdre contra el Sant Joan 
de Mata per 57 a 67. Els lo-
cals es troben a la dotzena 

posició amb 6 triomfs i 9 
derrotes. Per la seva banda, 
el Mama Mandewa Can 
Sant Joan va perdre per la 
mínima a la pista del Lliçà 
de Vall (64-63). Els montca-
dencs, que militen al Grup 
Cinquè del Campionat de 
Catalunya, es troben si-
tuats a l’última posició amb 
una sola victòria.

El conjunt local ha perdut els dos darrers partits de lliga

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El femení és a la zona 
tranquil·la de la taula

L’equip femení de l’Elvira-
La Salle no ha pogut acon-
seguir resultats positius a 
les dues últimes jornades 
de lliga, al Grup Segon del 
Campionat de Catalunya. 
El conjunt local va caure de-
rrotat contra l’Ipsi, el segon 
classificat, per 44 a 60, men-
tre que una setmana abans 
va perdre a la pista del To-
relló B, el cinquè, per 69 a 
52. L’Elvira femení es troba 

a la setena posició, amb 7 
victòries i 7 derrotes.

Equips masculins. Als dos 
últims partits, el sènior A 
va vèncer el Santa Perpètua 
per 75 a 49, però va caure 
davant l’Argentona C per 
55 a 46. Per la seva banda, 
l’Elvira B va guanyar el 
Gaudí B per 60-49, però va 
perdre en el seu desplaça-
ment a la pista del Sarrià 
per 89 a 70.  

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

FUTBOL SALA

L’FS Montcada B es troba ben classificat, ja que és el quart amb 23 punts
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L’FS Montcada B va acon-
seguir una victòria impor-
tant en vèncer a la pista del 
Mataró per 4-5. Els montca-
dencs són els quarts amb 23 
punts, mentre que el rival 
ocupa la cinquena posició 
amb 21, al Grup Primer 
de Primera Divisió. D’altra 

banda, l’AE Can Cuiàs, 
al mateix grup, va perdre 
contra el Canet, el líder, per 
5-7, a la darrera jornada de 
gener. L’equip és sisè amb 
20 punts. Pel que fa a l’EF, a 
Segona, va caure derrotada 
contra l’Ullastrell per 4-2. 
Amb 15 punts, es troba al 
desè lloc del Grup Quart.

Sílvia Alquézar |  Redacció

L’FS Montcada B supera 
el Mataró, un rival directe 
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El CEB Can Sant Joan va superar el Pedagogium al pavelló Miquel Poblet

> Comença la Copa 
Catalana de korfbal
L’11 i 12 de febrer es disputaran 

els partits de quarts de final de 

la Copa Catalana. El Multiópti-

cas A s’enfrontarà al Vacarisses 

i, si arribés a la semifinal, hauria 

de jugar contra el guanyador de 

l’eliminatòria entre el Castellbis-

bal i el Badalona. Per la seva 

banda, el Multiópticas B, actual 

campió de Segona Divisió i cap 

de sèrie, no haurà de començar 

a jugar fins als quarts de final. El 

seu rival sortirà de l’enfrontament 

entre el Lladonosa i el Sant Llo-

renç | SA 

HANDBOL. LA SALLE

El sènior B cau per la 
mínima a Sabadell

El sènior B masculí de La 
Salle va perdre contra el 
Sabadell per 24-25, en el 
primer matx de la primera 
volta del Grup A de Ter-
cera Catalana. Els mont-
cadencs es troben a la no-
vena posició amb 9 punts. 

Una setmana abans, el 
conjunt d’Òscar Sanfelipe 
va perdre a la pista del 
Pardinyes de Lleida per 
25 a 22.
Per la seva banda, el Màs-
ter Femení de veteranes 
va guanyar el Montmeló 
per 26 a 8.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’equip femení de l’Elvira-La Salle no va poder superar l’Ipsi, el segon classificat

El B. Montseny venç el 
Pedagogium per 63-59

La Salle B va perdre per la mínima a la pista del Sabadell al darrer partit
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Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’altre sènior masculí va perdre a Lliçà de Vall per 64-63
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El júnior A del Valenti-
ne ha tancat la primera 
volta de la lliga amb una 
victòria davant del Grano-
llers B per 65 a 49. Aquest 
és el tercer triomf al cam-
pionat Interterritorial de 
l’equip que entrena Luis 
Marín i el primer al pave-
lló Miquel Poblet. “Estem 
molt contents perquè ne-
cessitàvem una victòria”,
ha dit el tècnic, qui s’ha 
mostrat content amb el 
treball de la plantilla. Per 
a Marín, la clau del triomf 
va ser la bona defensa da-
vant un rival que ja havien 
guanyat en pretemporada. 
Respecte a la segona volta, 

el júnior A espera poder 
millorar els resultats, ja 
que alguns enfrontaments 
els ha perdut per ben poc. 
“Crec que podem millo-
rar la nostra classificació 
perquè l’equip va a més 
cada dia”, ha manifestat 
Marín. El Valentine es 
troba al Grup Primer de la 
segona categoria més im-
portant, amb 3 victòries i 
13 derrotes.
Pel que fa al júnior B, que 
també entrena Luis Marín, 
es va imposar a la pista del 
Canet per 58 a 62. L’equip 
juga al Grup Segon del Ni-
vell B del Campionat de 
Catalunya. És antepenúl-
tim amb 4 victòries.

El Font Freda té aquest curs més 
infants que fan extraescolars

ESPORT ESCOLAR

L’Ampa creu que la crisi ha fet que moltes famílies triïn les propostes del centre perquè són més barates

L’Associació de Mares i 
Pares (Ampa) de l’escola 
Font Freda ha constatat 
aquest curs que ha aug-
mentat considerablement 
el nombre d’infants inscri-
ts a les activitats extraesco-
lars.  Enguany, 136 nens i 
nenes des de P-3 a sisè –un 
43% del total d’alumnes 
del col·legi– s’han apuntat 
a algunes de les propostes 
del centre. “Creiem que 
la crisi ha fet que algu-
nes famílies hagin optat 
per les extraescolars del 
centre perquè són més 
econòmiques”, ha dit 
Carlos Ruiz, membre de 
l’Ampa. 

Les activitats. Hi ha futbol 
sala i bàsquet en categoria 
aleví, psicomotricitat per 
als més petits, ball, pati-
natge, judo i handbol, a 
més d’altres plantejaments 
de caràcter més cultural 
com teatre –que s’ha en-
degat enguany amb gran 
èxit–, guitarra, classes de 
repàs –que aquest any les 
imparteix un professor de 
l’escola– i anglès. El col·legi 

també oferta sessions de 
batuka per a pares i mares, 
amb força adeptes. “Inten-
tem recollir diferents in-
quietuds i oferir propos-
tes una mica alternatives 
a les que es troben fora 
del centre”, ha manifestat 
Ruiz, qui considera que 
també és molt positiu “que 
els infants comparteixin 
amb els amics activitats 
lúdiques en el seu entorn 
escolar”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior A obté el seu tercer triomf

Sílvia Alquéza | Redacció

BÀSQUET. CB  MONTCADA

El conjunt local va vèncer el Granollers B per 65 a 49 en el darrer matx de la primera volta a Interterritorial

El júnior A del Valentine va dominar el Granollers B en el primer triomf a casa
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El grup dels més petits fen un dels exercicis a la classe de judo, que s’imparteixen al gimnàs de l’escola Font Freda

L’EN Montcada va fer 
un bon paper a la prime-
ra jornada del Campionat 
Comarcal de natació, dis-
putada el 14 de gener a la 
piscina municipal de Badia 
del Vallès. Els resultats més 
destacats van ser les pri-
meres posicions de l’aleví 
Claudia Garrote i la cadet 
Mireia Prats en papallona,  
i del prebenjamí Martín 
Toldos i de Mireia Prats en 
lliures. Per la seva banda, 
l’infantil Daniel Gonzalo 
va aconseguir el segon lloc 
en papallona, mentre que 

en aquesta mateixa moda-
litat, el prebenjamí Martín 
Toldos, l’aleví Marc Grau i 
el cadet Joan Grau van ser 
tercers i l’infantil Daniel 
Gonzalo també va acon-
seguir la tercera posició en 
lliures.
A les proves de relleus, 
Montcada va obtenir tres 
tercers llocs en les catego-
ries benjamí mixte, infantil 
mitxte i cadet.
La pròxima jornada tindrà 
lloc l’11 de febrer a Ripo-
llet. La final es disputarà 
a Montcada Aqua el 21 
d’abril.

L’EN Montcada debuta 
amb bon peu a Badia
La pròxima jornada serà l’11 de febrer a Ripollet

Sílvia Alquézar | Redacció

L’EN Montcada intentarà fer un bon paper al Campionat Comarcal d’enguany
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BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

Mal inici del planter a la 
segona fase de la lliga
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Els dos equips del planter 
no estan tenint sort en l’inici 
de la segona volta, amb 
dues derrotes consecutives. 
El preinfantil va caure a la 
pista de La Roca per 50-34, 
mentre que l’infantil es va 
veure superat pel Col·legi 
Cultural de Badalona per 
un ajustat 39 a 34. El pre-
infantil juga al Grup Segon 
del Nivell C-1 i l’infantil està 
enquadrat al Grup Primer 
del Nivell B-2. Per la seva 
banda, el mini de l’escola 
El Viver, vinculat al club, 
va perdre contra el Caste-
llar per 81 a 31, però una 
setmana abans va vèncer el 
Barberà per 68-47. Una jugadora del planter en un matx

L’infantil i el preinfantil han perdut els dos partits disputats

Sílvia Alquézar | Redacció

NATACIÓ. CAMPIONAT COMARCAL
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El Font Freda té un equip mixt de bàsquet en la categoria aleví, amb 9 infants
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Control de pilota i joc d’equip

L’FS Montcada té en-
guany un grup de 16 pre-
benjamins entre els 4 i els 
7 anys amb un objectiu 
clar: passar-s’ho bé alho-
ra que van adquirint els 
coneixements bàsics del 
futbol sala. Per al seu en-
trenador, Robert Martín, 
“és important que apren-
guin a controlar la pilota 
i comencin a entendre 
que aquest esport és un 
joc d’equip”.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Els més petits aprenen les nocions bàsiques de l’esport en un ambient distès

Uns jugadors del prebenjamí en un dels partits amistosos jugats a casa aquest any
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L’equip juvenil del CD 
Montcada es va retrobar 
amb la victòria davant de 
l’OAR Vic després de tres 
derrotes consecutives. El 
triomf es va produir al 
matx que es va disputar el 
28 de gener a l’estadi de la 
Ferreria. Els nois de Rafa 
González van superar el 
rival per 2-0. El primer gol 

va arribar al minut 44 grà-
cies a la rematada de cap 
d’Antònio en un córner. Ja 
a la represa, el Montcada va 
sortir molt concentrat amb 
l’objectiu d’assegurar els 
tres punts. El segon tant el 
va aconseguir Fernando de 
vaselina. Els verds visitaran 
en el pròxim partit el camp 
del líder, el Gironès  | SA

Per fi arriba la victòria
FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA
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El juvenil, setè d’una lliga igualada

A manca d’un partit per-
què acabi la primera volta, 
l’equip juvenil A de l’EF 
Montcada està fent un bon 
paper a la Primera Divisió 
en la seva primera tempo-
rada a la categoria. Els nois 
que entrena Manuel Jimé-
nez són al setè lloc del Grup 
Cinquè amb 18 punts, em-
patat amb altres dos equips. 
La competició és molt igua-
lada i hi ha poca diferència 
de punts entre els equips. A 
les últimes dues jornades, 
l’EF va vèncer el Juventus 
per 3-2, però va perdre a Vi-
lassar pel mateix resultat. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt de Manuel Jiménez està fent un bon paper en la seva primera temporada a la Primera Divisió
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L’infantil A es queda a un pas de 
la fase final de Lliga Catalana
L’infantil A de La Salle no 
ha pogut aconseguir el passi 
a la fase final de la Lliga Ca-
talana, després de caure de-
rrotat contra el Sant Quirze 
per 23 a 20 en un matx amb 
algunes decisions arbitrals 
qualificades de molt riguro-
ses per part del club mont-
cadenc. Malgrat la derrota, 
el tècnic, Pau Maresma, 
està content de l’actitud de 
la plantilla perquè va fer un 
matx molt seriós.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

L’infantil A de La Salle Montcada no ha pogut classificar-se per a fase final
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L’equip verd va guanyar l’OAR Vic per 2-0 a l’estadi 

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El júnior és al tercer lloc 
al seu grup del Nivell C

El júnior de l’Elvira-La Sa-
lle està fent una bona tem-
porada. El conjunt local és 
el tercer classificat al Grup 
Segon del Nivell C del 
Campionat de Catalunya, 
amb un total de 9 victòries 
i 5 derrotes. A la darrera 
jornada, els montcadencs 
van caure derrotats a la 
pista de l’Ametlla per 87 
a 85. Una setmana abans, 
el júnior va guanyar amb 
facilitat el Manlleu per 86 
a 62 | SA El júnior de l’Elvira és al tercer lloc

El pavelló Miquel Poblet 
va acollir el 21 de gener la 
primera jornada del Cam-
pionat comarcal d’escacs, 
que va comptar amb 
l’assistència de 58 partici-
pants entre les categories 
S-12 i S-18 de les pobla-
cions del Vallès Sud. La 
UE Montcada pren part 
en el torneig amb 12 juga-
dors, que aspiren a fer un 
bon paper. La segona ron-
da es va fer el 28 de gener 
a Cerdanyola. 

Bones expectatives al comarcal 

Sílvia Alquézar | Redacció

ESCACS

La primera ronda del torneig es va disputar el 21 de gener al pavelló Miquel Poblet

El pavelló M. Poblet va acollir el dia 21 la primera ronda del campionat comarcal
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Al darrer matx va perdre de molt poc a la pista de l’Ametlla
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El juvenil del CD Montcada va sortir molt concentrat per retrobar-se amb el triomf

El partit entre el juvenil A de l’EF Montcada i el Juventus va ser molt disputat, però al final es va decantar cap a l’equip local

Eleccions a la 
Penya ‘perica’

CANVIS

El president de la Penya 
Blanc-i-blava de Montca-
da, David Gerbolés, ha 
anunciat que deixarà la 
presidència a final de tem-
porada després de qua-
tre anys al capdavant de 
l’entitat. “Hem reactivat 
la Penya amb nous socis 
i projectes que permeten 
pensar que la nostra en-
titat té un bon futur”, ha 
indicat el directiu. Durant 
les properes setmanes, la 
Penya iniciarà el procés 
per escollir la nova junta.

Sílvia Alquézar | Redacció


