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ESCACS
La UE Montcada enceta la nova 

temporada amb la disputa de la 

final de la Copa Catalana

PÀG. 30 PÀG. 28  

Dotze victòries consecutives i 
un sol empat és l’impressionant 
bagatge de l’FS Montcada, que 
va directe cap a l’ascens a Sego-
na Nacional. Un líder més abso-
lut que mai, a 12 punts respecte 
el segon i a 13 del tercer. A més, 
l’equip que entrena Jordi Rozas 
s’ha reforçat aquest Nadal amb 
un fitxatge de luxe: Adrià Este-
ller. El germà de Gerard va sor-
tir de titular en el darrer partit 
contra el cuer, el Mataró, a qui 
van guanyar per 3 a 7.  Adrià 
prové del Premià després d’un 
periple durant diverses tempo-
rades per la Divisió de Plata i la 
lliga italiana. Rozas valora, per 
sobre de tot, “la professionali-

tat d’un equip que no es re-
laxa i que ho dóna tot, tant a 
la pista com a l’entrenament” 
i va afegir que “a vegades, 
quan guanyes tant, baixes 
la guàrdia i tot que el grup 
prepara a consciència cada 
partit”. L’entrenador també ha 
agraït el suport de l’afició: “Hi 
ha el doble de públic que la 
temporada passada i fa goig 
veure la graderia”. 

Es busca patrocinador. Per la seva 
part, el president, Pedro Litrán, 
ha reconegut el gran moment de 
joc de la plantilla: “S’està fent 
un futbol sala molt superior 
als nostres rivals” i ha avançat 
que ja es comença a treballar 
en el projecte de la temporada 
vinent: “Estem buscant pa-
trocinador i, si aconseguim 
l’ascens per la via esportiva, 
intentarem per tot els mitjans 
estar a la Segona Nacional B 
”, ha dit.
Ara, l’equip tindrà quinze dies 
per preparar l’emocionant derbi 
contra el Ripollet, que és tercer. 
Rozas confia tenir el suport de 
l’afició per sumar la que seria la 
tretzena victòria consecutiva.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL

Pensant en l’ascens
L’FS Montcada lidera el grup imbatut i amb 12 punts de coixí respecte el segon

El primer equip de l’FS Montcada està llançat a aconseguir l’ascens a Segona Divisió B

DESCOMPTES A L’AQUA
El complex esportiu ha llançat una 
oferta als dos primers mesos de 
l’any per captar nous usuaris
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La plantilla de Jordi 
Rozas s’ha reforçat 
aquest Nadal amb el 
fixatge d’Adrià Esteller

El Valentine s’ha enfilat fins a la tercera posició gràcies a les quatre victòries consecutives

“L’equip marxa satisfet, però 
no content”. Així va resumir 
l’estat de la plantilla el tècnic, 
Mateo Rubio, després la im-
portant victòria a la pista del 
que fins ara era el tercer clas-
sificat, el Mollet, en el primer 
partit de la segona volta. Un 
triomf que situa el Valentine 
tercer, guanyant-li l’average 

en una pista “on pocs equips 
guanyaran aquesta tempora-
da”, va assegurar l’entrenador 
montcadenc. 
Rubio, però, no vol pensar ara 
en les possibles aspiracions 
de playoff de l’equip a final 
de temporada. “No penso en 
com hem arribat fins aquí. 
Em preocupa entrenar bé i 
aquest equip encara té mar-

ge de millora”, explica. El tèc-
nic valora el gran ambient que 
es respira a la plantilla, no vol 
relaxament, però té molt clar 
que el seu equip no és invenci-
ble: “Que ningú es pensi que 
no perdrem cap partit, la lli-
ga és llarga i tots els rivals es 
juguen alguna cosa”. 
A la propera jornada el Valenti-
ne juga a casa contra l’Arenys.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine encadena la seva millor 
ratxa i ja és tercer a 2 punts del líder 
Els de Mateo Rubio encadenen la millor ratxa, amb quatre triomfs consecutius

A
R

X
IU

/S
A

N
T

I 
R

O
M

E
R

O



27Gener 2012 Esports

El Sant Joan acusa l’aturada i cedeix dos punts a Castellar

Les vacances de Nadal han re-
laxat la forma física i l’actitud 
del joc dels homes de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’, que van ce-
dir un empat al camp del Caste-
llar (1-1) i van superar amb més 
problemes dels previstos a La 
Herradura a casa (3-1). Aquests 
quatre punts sumats en el nou 
any mantenen La Unió com a 
líder del Grup Sisè de Tercera 
Catalana, seguit molt de prop 
pel Can Rull de Sabadell, a tan 
sols dos punts. 

Confiança. El president, José 
González Castilla, confia que 
l’equip torni a agafar el ritme 
d’abans del Nadal, a un partit 
perquè acabi la primera volta de 
la competició. “Falta un punt 
de forma, però veig el bloc 
perfecte i amb un ambient ex-
cepcional”, afegeix. González 
reconeix que entrava dintre de 
les previsions una baixada del 
nivell de joc. “Ens estan tocant 
equips que estan en la part 
baixa, però són els que s’ho ju-
guen tot”, afirma.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

Al Sant Joan li falta un pèl 
més de gas en el nou any 

Lluís Maldonado  | Redacció

El Palamós aspira aquest any a 
l’ascens. En la 15a jornada de 
lliga va demostrar la seva supe-
rioritat davant el Montcada, de 
qui es va desfer amb contundèn-
cia per 3 a 0. Els verds no van 
poder fer res davant la solvència 
dels empordanesos que des de 
l’arribada del nou tècnic, Eduar-
do Vílchez, abans de Nadal, ha 
aconseguit sumar dues victòries 
consecutives. El tècnic, Iván 
Rodríguez, va reconèixer que 
“va ser un matx difícil sense 
opcions, on pràcticament no 
vam tenir cap ocasió d’arribar 
a la porteria rival”. El Montca-
da trenca així la línia positiva de 
joc que l’havia portat a empatar 
els darrers tres partits. L’última 
derrota va ser a la jornada 12 
contra el líder, el Figueres.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El Palamós frena el CD Montcada 
Els homes d’Iván Rodríguez que venien de sumar tres empats seguits encaixen una derrota (3-0)

El CD Montcada va perdre a Palamós per 3-0 després d’haver sumat tres empats seguits
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L’Escola recupera 
la tercera posició

L’empat a casa contra el líder 
(2-2) i la meritòria victòria al 
camp d’un dels grans, el Saba-
dell, han permés situar el con-
junt que dirigeix Antonio Moya 
a la tercera posició.  El tècnic 
ha lloat la feina de la plantilla: 
“Hem tingut un inici d’any 
espectacular; tot i les baixes i 
amb només 12 jugadores hem 
imposat el joc, l’ordre i el ca-
rácter” | LM

L’EF Montcada és al tercer lloc de la taula

“Treball seriós, gran actitud 
defensiva i molt control en 
atac amb circulació de pilo-
ta sense precipitació”. Així de 
clar descriu el joc del seu equip 
l’entrenadora de La Salle Iste, Es-
peranza Hoyos. Els números són 
abrumadors. És l’únic equip de 
la competició que no ha perdut 
encara cap enfrontament, amb 8 
victòries en 8 partits. És el con-
junt menys golejat i el tercer més 

anotador. La Salle Iste va sumar 
la vuitena victòria a la lliga con-
tra el Sant Joan Despí (22-26). 
Era el primer partit de l’any per 
al líder del grup B de Primera 
Catalana, i contra un dels forts, 
el tercer classificat, que fins al 
xoc amb les montcadenques no-
més havia encaixat una derrota. 
La Salle Iste capitaneja en solita-
ri el grup B, amb 16 punts, a 4 
del segon, el Cornellà i a 6 del 
tercer, el Sant Joan Despí.

El líder estrena el nou any 
amb una gran victòria 

Lluís Maldonado | Redacció

HANDBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Les d’Esperanza Hoyos superen amb autoritat el Sant Joan Despí (22-26)

A
R

X
IU

/ 
P

IL
A

R
 A

B
IÁ

N

FUTBOL FEMENÍ. 1A
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El Sant Joan ha d’agafar encara el ritme després de les vacances de Nadal

A falta d’una jornada per acabar 
la primera volta, el Santa Maria 
ha deixat escapar les oportuni-
tats directes per lluitar contra el 
descens. Les derrotes contra La 
Romànica (5-0) i a casa contra 
el Can Deu de Sabadell (1-2), 
–equips que també lluiten per 
sortir del pou– complica la situa-
ció dels homes de José Luis Sán-
chez. L’equip és penúltim amb 
13 punts, a 7 punts del cuer, la 
Maurina. Llorença, Castellar 
Llano i la Herradura estan tots 
apretats amb 16, 15 i 14 punts, 
respectivament. 

El Santa Maria,
en alerta vermella

No s’ha començat l’any com es 
va acabar el 2011. En el primer 
matx de la segona volta, el Bor-
dils es va imposar a La Salle amb 
autoritat (21-32). L’entrenador, 
Pablo Camarero, està convençut 
que l’equip recuperarà les bones 
sensacions del final de la prime-
ra volta. “Hem de continuar 
creixent, refermar la defensa 
com la nostra principal arma i 
millorar en atac”, ha explicat.

El tècnic creu que l’equip ha estat 
per sobre del que es podia espe-
rar en el debut  a la Primera Es-
tatal: “Ens hem guanyat el res-
pecte dels rivals, som un equip 
molt lluitador”. Camarero ha 
subratllat que la prioritat passa 
ara per sumar vuit punts més 
que assegurarien la permanència: 
“Si guanyem quatre partits ens 
convertirem en l’equip novell 
amb més punts sumats el pri-
mer any”, ha conclòs.

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

La Salle arrenca la segona 
volta perdent al pavelló

Lluís Maldonado | Redacció

L’equip no va poder fer res contra un Bordils, molt superior

Lluís Maldonado  | Redacció

La directiva va comunicar el 13 
de gener, tres dies abans del 
partit contra el Palamós, que 
el CD Montcada acomiadava 
el davanter Paco Tamudo “per 
decisió tècnica”.
El capità portava cinc tempo-
rades al conjunt verd, i en una 
recent entrevista a laveu.cat, 
assegurava sentir-se bé i amb 
ganes d’ajudar l’equip, tot i els 
seus 35 anys. “M’agradaria 
acabar la meva carrera aquí”, 
assegurava. El míster, Iván 
Rodríguez, no comptava amb 
ell i feia dos mesos que no en-
trava en cap convocatòria. La 
presència de Quim Solano com 
a referent en la punta d’atac i la 
incorporació de joves del plan-
ter han restat protagonisme al 
veterà jugador | LM   

Acomiaden Tamudo   

La Salle va perdre contra el Bordils a casa
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ESCACS. COPA CATALANA

La UE Montcada va perdre el 15 
de gener l’última ronda de la Copa 
Catalana, prèvia a la final. Tot i 
que l’equip A, format per quatre 
jugadors, partia com un dels fa-
vorits, va caure derrotat contra 
l’Escola d’Escacs de BCN i va 
quedar relegat del tercer al vuitè 
lloc en la classificació. Malgrat tot, 

l’equip A i el B –que també s’ha 
classificat– jugaran la final el dia 
22 a Ponts.
D’altra banda, el dia 21 arrenca 
la competició territorial del Vallès 
per edats, amb més d’una setan-
tena de participants. La primera 
ronda es jugarà al pavelló Miquel 
Poblet i el club local participarà 
amb 11 jugadors de l’escac base. 

La secció de triatló de la Joventut 
Atlètica Montcada, la Trijam, ha 
aconseguit el repte que s’havia 
fixat per al 31 de desembre: ne-
dar 2012 piscines, que equival a 
50 quilòmetres i 300 metres, en 
menys de tres hores. I així va 
ser. Ho va completar  en 2 hores, 
21 minuts i 53 segons. Aquests 
metres els van nedar la vintena 
de persones que es va acostar 

aquell matí a la piscina de Mont-
cada Aqua, equipament que va 
col·laborar amb la iniciativa.

Superar la marca. Els membres 
de la Trijam, que van ocupar 
quatre carrils de la piscina, han 
fer el gruix central dels metres, 
però també els usuaris de l’Aqua 
van col·laborar amb la iniciativa. 
Entre els participants hi havia el 
regidor d’Esports, Marc Rodrí-

guez (PSC), que va acompanyar 
la Trijam en aquesta jornada. 
També hi van col·laborar mem-
bres del Club Triatló de Badia. 
Tot i que encara queda un any, 
la secció de triatló, que està molt 
satisfeta amb el resultat d’aquest 
primer repte, ha avançat que li 
agradaria repetir l’experiència 
l’any vinent i intentar reduir 
la marca del 2011 que ja hem 
deixat enrere.

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Malgrat el fred, els nedadors de la Trijam es van atrevir a sortir al solarium de Montcada Aqua abans d’aconseguir la fita de les 2012 piscines

La Trijam neda 2012 piscines 
en menys de 2 hores i mitja 
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BALL ESPORTIU

Carles Cirera i Eva 
Nieto guanyen el trofeu 
internacional de Madrid 

La UE Montcada cau en
la ronda prèvia a la final

Lluís Maldonado |  Redacció

L’equip A partia com un dels favorits per adjudicar-se l’edició d’enguany

Lluís Maldonado |  Redacció

NATACIÓ

La parella de ball formada pels 
montcadencs Carles Cirera i 
Eva Nieto va finalitzar segona 
en pòdiums i primers de samba 
al Campionat Internacional de 
Madrid, on van participar 40 pa-
relles de tots els països. Míriam 
Saint Germain i Enric Trias van 
ser primers en la modalitat de 
youth de llatí, un fet que els pro-
mociona a la categoria C. 

Altres resultats. Jordi Alcántara 
i Eulàlia Llorens també van ser 
primers en sènior 2C, una clas-
sificació que també els va valer 
l’ascens de categoria. La pare-
lla formada per Jèssica Torné i 

Marc Mora va pujar al més alt 
del podi en adult 1C, igual que 
Anna Martínez i Jesús Vilaseca 
en adult 1D, mentre que Noèlia 
Sanabria i Robert Ramírez van 
ser quarts en adult 1C.
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La ballarina Eva Nieto durant una actuació

> El Cim organitza una sortida amb raquetes
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, organitza el pròxim 28 de ge-
ner una sortida amb raquetes a la Tossa d’Alp, a la serra del Moixeró, entre 
la Cerdanya i el Berguedà. La sortida és de tot el dia i cal portar esmorzar i 
dinar de motxilla. És obligatori estar en possessió de la llicència C1 i no es 
tramiten llicències temporals. Els participants sortiran a les 7h del col·legi 
La Salle. D’altra banda, l’entitat també farà una sortida cultural per visitar 
el Castell de Figueres, el 21 de gener. Cara al mes de febrer, el Cim té 
programat al seu calendari d’activitats una sortida de cap de setmana per 
esquiar entre els dies 3 i 5. Els interessats poden reservar plaça a través 
del correu elcimesquiclub@gmail.com | SA

> La sortida d’hivern del CEAV serà al febrer
El Centre Espeleològic Alpí Vallesà (CEAV) organitza la sortida d’hivern els 
dies 25 i 26 de febrer. Enguany, l’excursió serà al refugi d’Erols, a prop 
de l’estació d’esquí de la Molina, entre els pobles de La Pobla de Lillet i 
Castellar de n’Hug, a la comarca del Berguedà. Les persones interessades 
es poden inscriure al telèfon de l’entitat (935 647 780). El preu és de 40 
euros la pensió completa i 28 amb només l’esmorzar i un àpat. Els infants 
fins a 5 anys no paguen res i fins als 8, la meitat. Els que estiguin federats 
gaudiran d’un descompte de 3 euros | SA  

La UE Montcada jugarà la final de la Copa
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El sènior B del Can Sant 
Joan segueix sense poder 
encadenar una bona dinà-
mica de resultats. Només 
ha guanyat un partit en les 
11 jornades disputades i és 
penúltim del grup, empatat 
amb el cuer, el Lliçà amb 12 
punts, després de perdre a 
Caldes (65-50).

Altres sèniors.  El sènior 
A del CEB Can Joan-
Montseny va superar en 
el darrer matx disputat el 
cuer, el BIM (61-31) i ocu-
pa la dotzena posició amb 
17 punts. Mentrestant, el 
sènior femení continua a la 
cua del grup primer de Ter-
cera. Les d’Óscar Salas són 
penúltimes. 

Els de Xavi Torreblanca van perdre a Canovelles (68-58)

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

L’Elvira A es manté
a la zona tranquil·la

L’Elvira A es manté situat a 
la zona tranquil·la de taula 
del grup 5è dels Campio-
nats de Barcelona. És setè 
amb 17 punts. En les tres úl-
times jornades ha guanyat 
dos partits i perdut l’últim, a 
la pista del Canovelles (68-
58). Els homes que entrena 
Xavi Torreblanca sumen un 
balanç de sis victòries i cinc 
derrotes en les 11 jornades 
disputades fins al moment.

Altres sèniors. Els altres dos 
sèniors de l’entitat segueixen 
ritmes sitmilars. L’Elvira B 
va caure a casa per la míni-
ma contra l’Asme (66-67) i 
és novè 19 punts, amb 7 vic-
tòries i 5 cinc derrotes, però 
amb un partit menys que els 
seus rivals. 
Per contra, el sènior femení 
és sisè del grup B, amb 19 
punts. En la darrera jorna-
da va perdre contra el Lle-
fià  (73-58).

Lluís Maldonado  |  Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

FUTBOL SALA. AECAN CUIÀS

L’AE Can Cuiàs es troba a la part alta de la Primera Divisió amb altres equips
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La part alta del grup 1 de 
Primera Divisió està en un 
puny. L’empat de l’AD Can 
Cuiàs a la pista del Can 
Calet (3-3) ha desplaçat els 
homes de Matías Ruiz del 
tercer al cinquè lloc. L’equip 
venia de guanyar a casa a 
l’Iris-Sol Casagemes de Ba-

dalona per 8 a 3. El Canet 
és el líder amb 25 punts, 
seguits del Pineda amb 
22;  L’Arenys i el Mataró 
en tenen 21 i el Can Cuiàs 
i el Casp, 20. Precisament, 
el Casp va empatar en 
l’onzena jornada contra l’FS 
Montcada (8-8), que el situa 
setè al mateix grup.

Lluís Maldonado |  Redacció

La igualtat caracteritza
la part alta de Primera
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El CEB Can Sant Joan no ha pogut encadenar una bona ratxa de resultats

> El CK Montcada suma 
dues derrotes seguides
El Multiopticas A és sisè de la Lli-
ga Nacional amb 6 punts, amb 
un balanç de tres victòries i tres 
derrotes, en una lliga on mana 
el Vallparadís amb 13 punts. En 
l’última jornada, la 7a, l’equip 
va descansar. El CKM ha sumat 
dues derrotes seguides, contra 
el líder (28-10) i contra el Cas-
tellbisbal (14-18)
A segona divisió, el B és quart. 
En les dues darreres jornades 
va guanyar el Vallparadís 11-12 
i va perdre a casa contra el Cas-
tellbisbal | LM   

HANDBOL. LA SALLE

El màster segueix líder 
però perd la imbatibilibat

El Sant Quirze va acabar 
amb la imbatibilitat del 
màster masculí de La Salle, 
que va perdre en la darre-
ra jornada per 17 a 20. Els 
montcadencs, però, mante-
nen el lideratge gràcies a la 
diferència de gols respecte 

el segon, el Palautordera, 
amb qui els locals van em-
patar en la primera jornada 
(25-25). Per tant, el màster 
masculí suma 7 punts amb 
un balanç de tres victòries, 
un empat i una derrota en 
les cinc jornades disputades 
fins al moment.

Lluís Maldonado  |  Redacció

L’Elvira-La Salle es manté a la zona tranquil·la de la taula, amb 17 punts

El sènior B és penúltim 
amb només un triomf

El Sant Quirze va acabar amb la imbatibilitat del màster masculí de La Salle
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Lluís Maldonado  |  Redacció

Els de Pepe Bacardit van perdre a Canovelles (68-58)
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Adrià Mesa, que prové 
de l’Esfèric de Terrassa, 
és el nou coordinador del 
planter del Club Bàsquet 
Montcada en substitució 
de Jordi Balaguer, que va 
deixar el club després de la 
destitució de l’entrenador 
del conjunt EBA Mario 
del Campo. Mesa serà el 
responsable dels equips 
compresos entre la cate-
goria cadet fins a l’escola, 
mentre que el tècnic actual 
del primer conjunt, Mate-
ro Rubio, se’n farà càrrec 
de supervisar els blocs jú-
niors i sots-21.
Pel que fa a l’actualitat es-
portiva, el premini A ha 

començat la segona fase 
amb una derrota contra 
l’Argentona per 10 a 60, 
al Grup Segon del Nivell 
C. Per la seva banda, el 
cadet B, amb Xavi Abad 
a la banqueta des de fi-
nal de desembre, també 
va perdre el primer partit 
de l’any en caure derrotat 
a casa contra la Grama-
net per 48-56. Malgrat 
l’ensopegada, l’entrenador, 
que juga al conjunt sots-
21, veu bones expectatives 
en aquest segon tram de 
la lliga perquè “els nois 
tenen bona actitud i això 
es notarà sobre la pista”, 
ha remarcat el tècnic del 
Valentine.

La promoció de gener permet 
captar prop de 200 nous socis

MONTCADA AQUA

Els qui s’apuntin al febrer no gaudiran de matrícula gratuïta com al gener, però només pagaran la meitat

Montcada Aqua ha captat 
prop de 200 nous socis 
gràcies a la promoció feta 
durant el mes de gener, 
que ofereix als usuaris la 
possibilitat d’apuntar-se a 
les instal·lacions sense ha-
ver de pagar la matrícula.
Aquesta és la primera ve-
gada que l’equipament 
fa una oferta d’aquestes 
característiques amb l’ob-
jectiu d’atraure nous socis, 
conscient que la crisi està 
afectant l’economia de 
moltes famílies, algunes de 
les quals opten per donar-
se de baixa d’una despe-
sa mensual fixa que no 
s’inclou entre les necessi-
tats bàsiques. Actualment 
la matrícula de l’Aqua és 
de 52 euros per a adults i 
78 per a nuclis familiars. 
Per als jubilats el preu és 
de 35 euros.

Nova promoció. Les per-
sones que s’inscriguin al 
Montcada Aqua a partir 
del mes de febrer gaudiran 
d’un descompte del 50% 
en el preu de la matrícula.   
Els responsables del com-

plex confien que la nova 
promoció tingui tan bona 
resposta com l’anterior. 
Pel que fa als cursos de 
natació –que es comencen 
a l’octubre i s’allarguen 
fins al juny– encara que-
den algunes places lliures. 
L’Aqua ofereix un ampli 
ventall d’activitats dirigi-
des per monitors titulats 
com aquagym, pilates, to-
nificació, tai-txí, spinning i 
steps, entre d’altres. 

Laura Grau | Redacció

Adrià Mesa, nou coordinador del planter

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CB  MONTCADA

El premini A i el cadet B han debutat amb derrotes a la segona fase de les respectives competicions

El cadet B espera millorar en la segona fase de la lliga i obtenir millors resultats
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Una trentena de nedadors 
de l’Escola de Natació de 
Montcada participa al Cam-
pionat Comarcal que or-
ganitza el Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud 
(CEVOS) i els ajuntaments 
dels municipis que són seu 
de la competició. La primera 
jornada va tenir lloc el 14 de 
gener a Badia i les següents 
cites seran l’11 de febrer, 

a Ripollet; el 3 de març, a 
Cerdanyola, i el 24 de març, 
a Barberà. La final serà 
enguany el 21 d’abril a les 
instal·lacions del complex 
esportiu Montcada Aqua, a 
Pla d’en Coll. Els nedadors 
han de demostrar la seva 
rapidesa en quatre estils: 
papallona, lliure, esquena i 
braça. A cada jornada hi ha 
una prova de relleus | SD   

La piscina acollirà la final comarcal

L’aquagym és una de les activitats que té més èxit entre les propostes ofertes a Montcada Aqua

12 victòries en 12 partits.  
24 punts, i màxim enciste-
llador del grup. Aquestes 
són les estadístiques demo-
lidores del líder indiscutible 
del grup tercer del nivell B 
dels campionats territorials 
sots 21, L’Elvira-La Salle.
En el darrer matx que fina-
litzava la primera volta, els 
de Julio Águila van guan-
yar el Martorelles (79-71). 
Si no hi ha sorpreses a la 
segona part del campio-
nat, l’equip aspira aquesta 
temporada a aconseguir 
l’ascens. Només hi ha un 

equip que ha estat capaç de 
seguir la dinàmica intracta-
ble dels montcadencs: el 
Tona, que amb 21 punts 
i una derrota, la que va 
sumar contra l’Elvira-La 
Salle, és segon a la classifi-
cació, però encara amb un 
partit menys. Després, i ja 
més despenjat, el Sant Fost 
ocupa la tercera posició, 
amb 9 victòries, però per 
contra, 3 derrotes.

Segon tram. L’Elvira arren-
carà la segona volta jugant 
a casa contra el Bigues i 
Riells, que està situat a la 
part baixa de la taula.

El sots 21 es consolida 
al capdavant de la taula
Els de Julio Águila caminen amb pas ferm cap a l’ascens

Lluís Maldonado | Redacció

El sots-21 de l’Elvira-La Salle va guanyar el Martorelles per 79 a 71

A
R

X
IU

/ 
S

A
N

T
I 

R
O

M
E

R
O

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

L’infantil acaba en tercer 
lloc en la primera fase
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En el seu primer any al 
nivell B, l’infantil femení 
del CEB Can Sant Joan ha 
completat una excel·lent 
primera fase, sent terceres 
de grup amb només dues 
derrotes. La propera jor-
nada l’equip inicia el segon 
tram de la lliga amb nous 
equips on tornarà a coinci-
dir amb el Santa Perpètua, 
que s’ha convertit en un 
duel de gran rivalitat espor-
tiva. L’entrenador Mireia 
Álvarez ha lloat el treball 
de les nou jugadores de la 
plantilla “Estan a ple ren-
diment físic, s’està fent un 
gran esforç t i es mereixen 
estar a dalt”.  L’infantil està fent una excel.lent lliga

Les de Mireia Álvarez han debutat enguany al nivell B

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE 
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El cadet, líder invicte a Primera

El conjunt cadet de l’FS 
Montcada es troba fort al 
capdavant del Grup Pri-
mer de Primera Divisió. 
Els montcadencs no han 
perdut ni un sol punt en 
tot el campionat de lliga i 
lideren la classificació amb 
30 punts, a dos d’avantatge 
respecte el segon de la tau-
la, el Teià. Al darrer matx 
disputat, el 14 de gener, 
l’equip local es va imposar 
al Premià per 4 a 1.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Els montcadencs no han perdut ni un sol punt  en tot  el campionat de lliga

El cadet està fent una temporada excel·lent a la Primera Divisió
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Els nois de Rafa González 
han encaixat dues derrotes 
als dos primers partits del 
2012. Els verds van perdre 
contra el Vilassar per 0-1 a 
l’estadi de la Ferreria i, a la 
jornada següent, van caure 
davant del Mataró B per 
3-2, tot i anar guanyant per 
0-2 fins ben entrada la se-
gona meitat. Els locals van 

marcar el gol de la victòria 
a falta de dos minuts per 
a l’acabament del partit, 
sent una gerra d’aigua fre-
da per a la plantilla verda. 
El CD Montcada es troba 
classificat al desè lloc del 
Grup Segon de Preferent 
amb 17 punts, empatat 
amb el conjunt del Mares-
me i l’Europa C  | SA

Dues derrotes al 2012

FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil A és a la desena posició 
del Grup Tercer de Segona Divisió

L’equip infantil A de l’EF 
Montcada va aconseguir 
la primera victòria del 
2012 en vèncer el Júnior 
per 3-0, en el matx dis-
putat el 14 de gener. Els 
montcadencs, però, no 
van poder començar el 
nou any de la mateixa ma-
nera, ja que van perdre en 
la seva visita al camp del 
Sant Cugat per 3 gols a 2. 
El conjunt local es troba a 
la desena posició del Grup 
Tercer de Segona Divisió, 
amb 15 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt que entrena Manel Rodríguez s’inicia per primer cop en la pràctica del futbol de competició
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Triomf important de l’infantil A

L’infantil A de La Salle va 
aconseguir una victòria 
molt important per 23 a 20 
davant de l’Epic Casino, 
un els rivals més forts de la 
categoria. Gràcies a aquest 
triomf, el conjunt de Pau 
Maresma té al seu abast la 
classificació per a la ronda 
següent. Per la seva banda, 
l’infantil B va empatar a 23 
gols a la pista del Sant Cu-
gat en un matx emocionant 
amb un final d’infart.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

L’infantil B empata a 23 gols a la pista del Sant Cugat i deixa bones sensacions

Els dos equips infantils masculins de La Salle experimenten una bona projecció
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Els verds perden amb el Vilassar (0-1) i el Mataró (3-2)

HANDBOL JUVENIL

Patrícia Espínola guanya 
el Campionat d’Espanya

La montcadenca Patrícia 
Espínola, jugadora de la 
selecció catalana juvenil, 
s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb l’equip 
català, després de superar 
a la final el combinat de 
Madrid per 33 a 29 al tor-
neig estatal disputat a Gra-
nada la primera setmana 
de gener. El conjunt cata-
là ha fet història perquè 
va exhibir un gran nivell 
i va guanyar tots els par-
tits. Aquesta és la segona 

medalla d’or que Espínola 
obté amb Catalunya, amb 
qui també va quedar cam-
piona quan era cadet | SA

Espínola amb la medalla de campiona

La Joventut Atlètica 
Montcada ( JAM) ha fet 
un bon paper al circuit co-
marcal de cros, organitzat 
pel Consell Esportiu del 
Vallès Occidental amb el 
suport de les localitats de 
la demarcació. Els millors 
resultats han estat en la 
categoria prebenjamí fe-
mení, amb el sisè lloc de 
Carlota Navarrete i el setè 
de Júlia Núñez. En benja-
mí masculí, Hugo Carrera 
ha acabat a la vuitena posi-

ció, mentre que en aleví el 
més destacat ha estat Ós-
car Muñoz, que ha finalit-
zat al novè lloc. També cal 
destacar la desena posició 
de l’aleví Berta Núñez i del 
prebenjamí Aday Roman.
D’altra banda, quatre atle-
tes de la JAM s’han clas-
sificat per a la final del 
Trofeu Sabadell en pista 
coberta, que es farà al fe-
brer. Es tracta de les infan-
tils Edith Salvador, Usha 
Polo i Paula Molina i la 
benjamí Lucía Abadín.

La JAM fa un bon paper al cros comarcal

Sílvia Alquézar | Redacció

ATLETISME

Quatre atletes de la Joventut Atlètica s’han classificat per a la final del Trofeu Sabadell en pista coberta

Un dels crossos del circuit comarcal es va disputar al parc de Mas Duran
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La jugadora local va obtenir el títol amb l’equip català
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El juvenil del CD Montcada no ha començat bé el 2012, amb dues derrotes

El conjunt infantil A de l’EF Montcada va aconseguir la primera victòria del 2012 a l’estadi de la Ferreria davant del Júnior (3-0)



Eva Nieto

Fonaments clàssics. L’Eva Nieto va començar a fer ballet com a activitat extraescolar de ben petita i, 
de seguida, la professora va veure que tenia un do especial. El seu aprenentatge va ser meteòric, ja que 
amb només 17 anys va acabar els estudis de dansa clàssica al conservatori superior de Madrid. Va tenir 
l’oportunitat de formar part del Ballet de l’Òpera de París, però va decidir quedar-s’hi per iniciar els estudis 
universitaris –és llicenciada en Història–, unes classes que compaginava amb els assajos i les actuacions 
amb el Ballet Ciutat de Barcelona. Aquesta montcadenca de Terra Nostra va ampliar la seva formació 
amb l’obtenció del títol de professora de dansa clàssica amb la Royal Academy of Dance. Als últims 
anys, l’Eva, que té una escola de ball a la ciutat, s’ha endinsat de ple en el món dels balls de saló, on ha 
aconseguit importants èxits amb la seva parella professional i sentimental. Al desembre, va participar per 
primer cop a un Mundial, on només competeixen les dues millors parelles de cada país.

“Ballar és molt més que 
moure el cos una mica bé”

Quin balanç fa de la participació al 
Campionat del Món?
D’aquestes experiències sempre se 
n’aprèn molt. Era la primera vegada 
que hi anàvem i, en aquest món, el 
fet que el jurat et conegui d’edicions 
anteriors fa molt. Estem contents per-
què vam ser els tretzens d’un total de 
60 parelles.
Com es va endinsar en aquest món 
si ve de la dansa clàssica?
Vaig començar fent balls de saló amb 
la meva parella per passar una bona 
estona, com fa molta gent. Però, és 
clar, els professors em van animar 
perquè se’m donava molt bé. Qui ho 
ha tingut més difícil ha estat el meu 
company, perquè ell era pastisser i 
futbolista! Hem treballat molt dur. 
Quins reptes té per al 2012?
Lluitarem per poder tornar a competir 
al Mundial i, per això, hem d’intentar 
quedar el millor possible al torneig es-
tatal i revalidar el títol al Campionat de 
Catalunya.

Com s’arriba a aquest nivell?
Treballant moltíssim i sent molt exi-
gent amb tu mateix. I també és fona-
mental que t’agradi, que ho visquis 
amb passió.
Amb només 17 anys va acabar la 
carrera de ballarina clàssica. Va ser 
molt sacrificat?
Sí. Amb 12 i 13 anys, la Federació 
Catalana de dansa clàssica em va 
concedir dues beques per poder se-
guir els estudis. Quan va arribar el 
moment de fer el batxillerat, vaig anar 
a estudiar a un centre especial on al 
matí només fèiem ballet i, a la tarda, 
les classes de la resta de continguts. 
Això em va permetre llicenciar-me de 
molt joveneta.
Acabada de llicenciar, li va sorgir 
l’oportunitat de formar part del ba-
llet de l’Òpera de París. Per què va 
decidir quedar-s’hi?
Volia anar a la universitat i estudiar 
una carrera perquè era conscient que 
la vida d’una ballarina és molt efíme-

ra. Vaig acabar Història i vaig fer les 
pràctiques a l’institut Montserrat Miró 
i, al final, he fet una barreja entre la 
docència i la dansa (riu).

Té una escola de dansa a la ciutat 
des del 1998. Quina és la seva fi-
losofia? 
Volia obrir una escola on hi hagués ni-
vells evolutius segons l’edat i els apre-
nentatges de cada alumna. I també 
tenia molt clar que la dansa clàssica 
seria obligatòria al meu centre perquè 
et permet fer molt millor qualsevol 
altre tipus de ball. Per tant, tots els 
alumnes de la meva escola fan clàssi-
ca i jazz, el ball modern, perquè no els 

passi com a mi que als 14 anys, quan 
vaig començar amb aquesta modali-
tat, em feia molta vergonya perquè és 
un estil molt més desenfadat.
Quines qualitats ha de tenir un ba-
llarí o una ballarina?
Ha de ser molt disciplinat i ha de tenir 
elasticitat, musicalitat i elegància. I, 
sobretot, treballar molt, això és el més 
important perquè, de vegades, hi ha 
infants que no tenen molta flexibilitat 
però, a base d’entrenaments, es pot 
aconseguir.
Quin consell donaria a les famílies si 
tenen nens o nenes que els agrada 
ballar?
Que els apuntin a una escola on hi 
hagi professionals de la dansa, per-
què molta gent es pensa que ballar 
és moure el cos una mica bé. És una 
vergonya que no es demani el títol per 
exercir aquesta professió. 
El dia 21 de gener, la seva escola 
farà el festival benèfic. A qui desti-
nareu enguany la recaptació?

Encara no ho hem decidit. Altres 
anys hem donat els diners a Cáritas, 
Joguimir o la Fundació Esclerosi Múl-
tiple. És un espectacle molt treballat 
on surten molts alumnes de l’escola, 
però hem d’anar a Viladecans perquè 
a Montcada no hi ha cap espai per 
fer-ho i és una llàstima, la veritat.
Un altre dels esdeveniments on la 
seva escola també participa és la 
Rua de Carnaval. Ja fa 10 anys que 
hi surt i és una de les comparses 
més admirades. Ja té preparada la 
d’enguany?
Estem treballant, però no puc avançar 
res. Som més de cent persones que 
ens ho passem molt bé, tot i que els 
preparatius ens donen molta feina. 
I sempre rep molts premis arreu de 
Catalunya.
És molt gratificant i, fins i tot, ens hi 
esperen perquè oferim espectacle. 
Un any, Port Aventura ens va convi-
dar per inaugurar el carnaval al parc 
temàtic.

“És una vergonya 
que no s’exigeixi 
cap títol per poder 
exercir la professió de 
professora de ball” 

Ballarina i professora de dansa

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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