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ESCACS
La Unió Escacs Montcada es reforça 

per fer un bon paper al Campionat de 

Catalunya per equips.

PÀG. 28 PÀG. 28 

El Broncesval Montcada ja ha 
iniciat la segona part de la com-
petició a la Segona Divisió B del 
futbol sala nacional i, de mo-
ment, manté intactes les seves 
opcions d’aconseguir el que seria 
el seu segon ascens consecutiu. 
Ara mateix, després d’haver-se 
disputat ja la primera jornada de 
la segona volta, els montcadencs 
ocupen la segona posició del grup 
3 que dóna dret a jugar el play-off 
d’ascens amb 36 punts, els ma-
teixos que el tercer, el Sala 5 Igga 
Prosperitat, i a quatre del líder, 
L’Hospitalet Bellsport. L’equip 
de Jordi Rozas ja acumula sis 
victòries consecutives i va rebre 
el nou any el 12 de gener amb 
un nou triomf al pavelló Miquel 
Poblet contra el Premià de Mar. 
(4-3). El partit va ser més ajus-
tat del que es podria imaginar a 
priori. Al descans es va arribar 
amb un empat sense gols. A la 
represa, els locals es van avançar 
amb un 2 a 0, però l’equip del 
Maresme va igualar el marcador 
en dues ocasions. El matx no es 
va resoldre fins a tres minuts del 
final quan un gol de Grimaldos 
va trencar l’empat a 3. 
Precisament, el Premià de Mar 
va permetre que els montcadencs 
acomiadessin l’any 2012 a la se-
gona posició del grup gràcies al 
seu empat a la pista del Prosperi-
tat (4-4). El Broncesval no va des-

aprofitar l’ensopegada d’un dels 
seus rivals directes i va superar 
l’Esparreguera (5-4). Aquell últim 
matx de l’any, disputat el 22 de 
desembre, va tenir un desenvolu-
pament semblant al d’altres par-
tits. Bon inici del Broncesval, que 
es va avançar amb un 2 a 0, però 
patiments al final per guanyar. 
“Hem madurat i hem après la 
lliçó de les derrotes que hem 
sofert. Ara, no som tan atrevits 
i sabem especular i jugar amb 
el resultat”, diu el tècnic Jordi 
Rozas a l’hora d’explicar els mar-
cadors tan ajustats del seu equip 
a les darreres jornades.

Primera volta. Aquelles tres derro-
tes seguides contra L’Hospitalet, 
el Marfil B i el Sicoris van ge-
nerar el moment més crític a la 
trajectòria del Broncesval, a una 
primera volta on va aconseguir 
un balanç d’11 victòries i 4 de-
rrotes, sent el segon millor atac 
i la quarta millor defensa. Obli-
dada aquella mala ratxa, Jordi 
Rozas té molt clar quin ha de ser 
l’objectiu per a la segona volta: 
“Hem d’anar partit a partit. 
Quan hem mirat la classifica-
ció, han arribat els problemes. 
Tinc clar que acabarem entre 
els cinc primers, però som un 
equip que va pujar l’any pas-
sat. Ni els jugadors ni el club 
s’han d’obsesionar amb un as-
cens que, a més, es caríssim”.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

El Broncesval Montcada inicia la segona volta 
amb totes les opcions obertes per a l’ascens
Els montcadencs, segons a la taula, jugarien ara mateix el play-off, tot i que l’entrenador Jordi Rozas demana calma a l’entorn del club 

HANDBOL
El Club Handbol La Salle posa en marxa la 

maquinària per escollir un nou president 

que prengui el relleu a Josep Maresma.

El capità Mario Litrán, enmig de companys i jugadors rivals, durant el partit al pavelló Miquel Poblet contra l’Escola Pia, a la 13a jornada
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> El treball de formació del club dóna els seus fruits
El juvenil Aleix Moreno ja forma 

part del primer equip i està cridat 

a ser un porter important en el fu-

tur. De moment, és indiscutible a 

la selecció catalana sots-19 i par-

tiparà, conjuntament amb el seu 

company al juvenil del Bronces-

val David Guerrero, a la fase final 

del Campionat d’Espanya que es 

disputarà al mes de març. Gue-

rrero i Moreno, tot i estar lesionat, 

van formar part de la selecció 

catalana que va aconseguir clas-

sificar-se per a la fase final durant 

la competició disputada el 28 i 30 

de desembre a Berga | RJ  
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L’UD Santa Maria 

perd dos partits 

més davant dels 

primers classificats

L’UD Santa Maria ha tingut un 
complicat canvi d’any ja que el ca-
lendari va determinar que havia 
d’acomidar el 2012 a casa davant 
del líder, la Penya Deportiva Paja-
ril, i rebre el 2013, visitant l’estadi 
del segon, el Centro Europeo Tec-
nofutbol B. Els pronòstics es van 
complir i els de Juan Meca no van 
poder sumar cap punt en aquests 
enfrontaments contra els dos mi-
llors equips del grup 15 de Quarta 
Catalana. El líder, el Pajaril, va 
guanyar clarament a l’estadi de la 
Ferreria per 0 a 4 en un partit que 
va quedar sentenciat entre l’últim 
minut de la primera part i els 15 
inicials de la segona. 
Després de l’aturada de la lliga, 
l’UD Santa Maria va patir una 
nova i contundent derrota a casa 
del segon per 6 a 2, en un partit 
que al minut 65 ja estava senten-
ciat amb un 4 a 0. Jerian Dorado 
i Gerard Vendrell, de penal, van 
fer els gols de l’honor dels mont-
cadencs, que tancaran la primera 
volta contra l’EF Base Ripollet.

El capità, Gerard Vendrell

FUTBOL. 4a CATALANA
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El CD Montcada ha començat 
l’any com va finalitzar l’altre: 
amb un empat. Els verds van 
jugar el seu primer partit del 
2013 a l’estadi de la Ferre-
ria contra un rival directe, el 
Sant Cugat Esport, que es va 
avançar fins a dues vegades en 
el marcador. Al descans es va 
arribar amb empat a un gràcies 
al gol de penal de Sergi Arranz 
al 43’, que neutralitzava el que 
havien fet els santcugatents 
13 minuts abans. A la repre-
sa, el partit va continuar amb 
la mateixa dinàmica. El Sant 
Cugat Esport es va tornar a 
posar per davant fins que Ser-
gi Arranz, que manté intacte el 
seu excel·lent olfacte golejador, 
va aconseguir un nou empat 
després d’un altre llançament 
de penal, al minut 79. Després 
del partit, l’entrenador del CD 
Montcada, Jordi Salvanyà, es-
tava content amb el rendiment 
del seu equip, “tot i que s’ha 
notat l’aturada de la lliga 
durant dues setmanes per les 
vacances de Nadal”. 
Amb aquest empat, el CD 
Montcada es manté a la vuite-
na posició del grup 1 de Prime-
ra Catalana amb els mateixos 
punts, 22, que l’UA Horta, el 
Sant Cugat Esport i l’EC Gra-
nollers. “L’empat contra el 
Sant Cugat no és el resultat 
que haguéssim volgut, però 
l’important és anar sumant 

punts”, va explicar Salvanyà 
després de reprendre la com-
petició.

Empat a Mollet. A l’últim partit 
de l’any, el CD Montcada va 
treure un punt contra un altre 
rival directe, l’UE Mollet (1-1). 
En aquella ocasió, van ser els 
verds els que es van avançar en 
el marcador gràcies, com no, a 
un nou gol de Sergi Arranz. El 
Mollet va empatar abans del 
descans i el resultat ja no es va 
moure més. 
El CD Montcada jugarà al 
camp de la Gramanet B, que 
ara mateix ocupa posició de 
promoció de descens, l’últim 
partit de la primera volta.  

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada segueix sumant i es 
manté a la zona tranquil·la de la taula
Els verds, de la mà d’un inspirat Sergi Arranz, comencen l’any amb un empat contra un rival directe com el Sant Cugat

> 11 gols en dos partits per al Sènior B

El CD Montcada B està en ratxa golejadora i ha aconseguit 11 gols en els 

seus últims partits contra el Bufalà B (6-2), amb un hat-trick de Aitor Mon-
tero, i l’Atlètic Masnou (1-5). Aquestes dues victòries seguides li permeten 
mantenir la tercera posició del grup 5 de Quarta Catalana, a tres i sis punts 
de les dues posicions d’ascens respectivament. L’equip de Jonathan Ávila i 
Óscar Pérez finalitzarà la primera volta a casa contra el Teià | RJ  

Pas enrere de l’UE Sant Joan, que 
després d’acomiadar l’any derro-
tant el Carmelo (2-1), va tornar 
a oferir la seva pitjor imatge al 
camp del tercer, el Canyelles. Tot 
i anar-se’n al descans guanyant 
per 0 a 1, els montcadencs van  
desaparèixer a la segona meitat 
fins a perdre per 6 a 2. “Ens han 
passat per sobre literalment”, va 
dir el tècnic José Manuel ‘Pinti’, 
que també va lamentar l’actitud 
dels jugadors a l’última mitja hora: 
“Ho han donat tot per perdut i 
ha faltat esperit de lluita”.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan rep una contundent 
derrota en la seva visita al tercer

Sergi Arranz segueix en ratxa. És el màxim golejador de la categoria i ha fet els últims tres gols del seu equip davant del Mollet i del Sant Cugat

Rafa Jiménez | Redacció

La Unió Esportiva Sant Joan segueix sense encadenar una bona ratxa de resultats 
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Rafa Jiménez | Redacció

Tot i avançar-se en el marcador, els montcadencs van perdre contra el Canyelles per un clar 6 a 2
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El sènior femení de l’EF Montca-
da, que va dir adéu a l’any amb 
una derrota al camp del Sant An-
dreu B (1-0), es va refer amb un 
nou triomf a casa davant la Bar-
celoneta (3-1). Les montcadenques 
van remuntar el gol inicial del 
cuer, que no ha sumat cap punt 
en tota la temporada, i van aca-
bar guanyant gràcies als gols de 
Montse, Regina i Nerea Talavera. 
Amb aquesta nova victòria, les 
noies d’Antonio Moya ja sumen 
dos anys sense perdre al seu estadi 
i es consoliden a la quarta posició.

FUTBOL. PRIMERA FEMENINA

L’EF Montcada, dos anys 
invicte com a local

Rafa Jiménez | Redacció

Les montcadenques segueixen a la quarta posició del seu grup

L’EF, més a prop del tercer i el segon lloc

A
R

X
IU

/L
A

U
R

A
 G

R
A

U



28 Gener 2013Esports

  El femení, penúltim

La majoria d’equips ja ha tor-

nat a la competició després de 

les vacances de Nadal, però el 

sènior femení del CH La Salle 

encara ha tingut una setmana 

més de descans. Les montca-

denques tornaran a competir 

a la Lliga Catalana el 20 de 

gener a la pista del Grano-

llers, en el primer partit de la 

segona volta. Les lassal·lianes 

van tancar la primera part de 

la competició amb una nova 

derrota a casa contra el Mo-

lins de Reis per un clar 13 a 

27. L’equip d’Esperanza Hoyos 

només han pogut sumar una 

victòria i un empat a les 12 

jornades de la primera volta i 

és penúltim | RJ

El Club Handbol La Salle ja ha 
iniciat el procés per escollir el nou 
president que ha d’agafar el relleu 
de Josep Maresma, que després 
d’una dècada al capdavant del 
club ha decidit donar pas a una 
nova direcció. El 14 de gener, el 
club va celebrar una assemblea 
general al col·legi La Salle on el 
president va fer balanç del seu 
mandat i es va constituir una jun-
ta electoral. 
El 18 de febrer és el dia escollit 
per a la presentació i proclamació 
de candidatures. Si només n’hi ha 
una, es donarà immediatament 
com a guanyadora i el nou presi-
dent i la seva junta directiva seran 
escollits per a un període de qua-
tre anys. En el cas de que es pre-
senti més d’una candidatura, les 
eleccions es farien el 18 de març. 

El 18 de febrer s’han de presentar les candidatures i, si hi ha més d’una, les eleccions es faran el 18 de març

HANDBOL

El Club Hanbdol La Salle inicia el 
procés per al canvi de presidència

Rafa Jiménez | Redacció

> El sènior masculí descansa a causa del Mundial

La disputa del Mundial d’handbol, que es fa a Espanya entre l’11 i el 27 

de gener, ha provocat una aturada de totes les competicions nacionals 

d’aquest esport. Per aquest motiu, el sènior masculí del CH La Salle no 

tornarà a competir fins al 3 de febrer, quan reprendrà la seva participa-

ció a la Primera Estatal a la pista del Maristas Algemesí valencià. Abans 

d’aquesta aturada, l’equip que dirigeix Jaume Puig va jugar el 22 de des-

embre el seu últim partit, i el primer de la segona volta, contra el Sant 

Martí Adrianenc, que va guanyar per 29 a 34 | RJ

Eva Nieto i Carles 

Cirera, campions al 

Internacional Dance 

Cup de Madrid

La parella del club Endansa forma-
da per Carles Cirera i Eva Nieto 
ha començat l’any amb força i ha 
aconseguit un nou èxit en la seva 
trajectòria. Els montcadencs es 
van proclamar campions en llatí 
de l’Internacional Dance Cup, que 
es va fer el 12 de gener a Madrid. 
A les properes setmanes, Cirera i 
Nieto competiran a Bèlgica.

BALL ESPORTIU

Rafa Jiménez | Redacció
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El primer equip de la Unió Es-
cacs Montcada ja està preparat 
per a l’inici de la Divisió d’Honor 
del Campionat de Catalunya, 
que comença el 19 de gener. El 
club incorpora el Gran Mestre 
Herminio Herráiz i els Mestres 
Internacionals Víctor Vehí i Ro-
bert Alomà, que ja havien jugat 
a l’entitat. “Hem fet un equip 
competitiu amb l’objectiu de 
fer un bon paper al torneig”, 
ha indicat el president, Arturo 

Vidarte, qui ha afegit que, a cau-
sa de la reducció del pressupost, 
“els jugadors més importants 
no jugaran totes les rondes del 
campionat”. L’UE Montcada 
debutarà contra el Figueres al 
pavelló Miquel Poblet. 
Abans de l’inici del Campionat 
de Catalunya, el primer equip es 
va classificar per a la final de la 
Copa Catalana que es disputarà 
el 7 d’abril després d’acabar a la 
tercera posició de la territorial de 
Barcelona. 

Propers torneigs. L’UE Montcada, 
que entre el 15 de febrer i el 24 
de març organitzarà el Primer 
Torneig Tancat Internacional 
que serà vàlid per aconseguir 
les normes de Gran Mestre, ja 
prepara la edició número 21 de 
l’Open Internacional d’Escacs 
Ciutat de Montcada. El torneig, 
que es farà entre el 25 de juny i el 
3 de juliol, té com a gran novetat 
la seva nova ubicació ja que can-
via l’Espai Cultural Kursaal per 
l’Hotel Ciutat de Montcada. 

Debuta el 19 de gener a casa contra el Figueres i es planteja l’objectiu de “fer un bon paper”

ESCACS

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

La secció de triatló de la JAM, la 
TriJAM, va aconseguir el 30 de 
desembre el repte de nedar 2.013 
piscines en menys de 2 hores. 
Uns 20 membres de la secció, 
juntament amb uns 12 usuàris de 
Montcada Aqua, van fer a relleus 
les 2.013 piscines, equivalent a 
més de 50 kilòmetres, en 1h 56’.

La TriJam neda 
2.013 piscines 
en 1h 56’
Rafa Jiménez | Redacció

TRIATLÓ

Les altes temperatures que es van viure el 30 de desembre van facilitar aquesta foto exterior amb tots els participants al repte plantejat per la TriJAM

Nieto i Cirera, després de guanyar a Madrid

El Multiópticas Isis A ha iniciat 
amb bon peu la segona volta a 
la Lliga Nacional i va aconse-
guir la victòria davat el cuer, el 
Badalona A, per un ajustat 14 a 
13. Menys sort va tenir el segon 
equip que va reprendre la com-
petició a la Segonda Divisió amb 
una derrota a casa contra el CK 
Sabadell A (9-11).

Bon inici de la 
segona volta per 
al sènior A
Rafa Jiménez | Redacció

KORFBAL. CK MONTCADA
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L’UE Montcada, a punt per iniciar el 
Campionat de Catalunya per equips

> Orelis Pérez guanya l’Open social de Nadal
El cubà Orelis Pérez, membre del primer equip de l’UE Montcada, va 

ser el guanyador del grup A de l’Open de Nadal que va organitzar el 

club montcadenc el 22 de desembre. Pérez, que també va rebre de 

mans de l’alcaldessa María Elena Pérez (PSC) el títol de Gran Mestre 

que ha assolit recentment, va superar Alberto Gómez i Quim Martín. 

Al Grup B, el primer classificat va ser Miquel Ganella. Entre els més 

petits, el campió va ser Arnau Juvè, seguit de Quim Martín i Lluís 

Grau. El torneig va comptar amb 30 participants i el lliurament de 

trofeus va anar a càrrec de les autoritats municipals, entre les quals 

també hi havia el regidor d’Esports, Marc Rodríguez (PSC) | SA
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El CEB Can Sant Joan- 
B. Montseny ha tren-
cat la seva ratxa negati-
va amb quatre derrotes 
consecutives i s’ha retro-
bat amb la victòria dos 
mesos després. Els mont-
cadencs van aprofitar la 
seva visita a la pista del 
cuer, el Ronçana-Verdara, 
per sumar el seu quart 
triomf de la temporada 
amb un 47 a 50. Després 
d’aquest bon resultat, el 

sènior masculí del club 
puja fins a la vuitena po-
sició del grup 2 del Cam-
pionat Territorial amb un 
balanç de quatre victòries 
i sis derrotes. 

Femení. Encara ha allar-
gat una mica més les se-
ves vacances de Nadal ja 
que el partit que havia de 
jugar el 12 de gener a la 
pista del CB Sant Feliu 
de Codines s’ha ajornat 
fins al 7 d’abril.

Va caure a casa contra el cuer amb un gol a l’últim segon

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs segueix 
la seva línia irregular

El sènior de l’AE Can Cuiàs 
continua sense augmentar 
el seu número de victòries 
a la Preferent i en el primer 
partit de l’any va patir una 
inesperada derrota a casa 
contra el cuer, el Ràpid B. 
Els de Santa Coloma, que 
es presentaven a Montcada 
amb només un punt i sense 
haver guanyat cap partit, es 
van endur la victòria per 5 
a 6 amb un gol a l’útim se-

gon. A la darrera jornada 
de l’any, l’equip que diri-
geix Matías Ruiz va oferir 
una millor imatge i va su-
mar un punt de la pista del 
Montsant B (5-5) després de 
remuntar un 4 a 0 en con-
tra. “És una temporada 
complicada i no acabem 
d’adaptar-nos a la catego-
ria. Hem d’estar tots junts 
i mantenim la confiança 
en els jugadors i l’equip”, 
comenta Ruiz.

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Temps mort de les jugadores del femení en un dels primers partits de la temporada
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El CBSAB, que lidera amb 
autoritat el grup 8 de Ter-
cera territorial, va sumar 
una nova victòria davant 
del sènior femení de l’AE 
Elvira la Salle (54-30). Les 
montcadenques no van te-
nir gaires opcions en el par-
tit jugat a Sant Andreu de la 

Barca, tot i que van millo-
rar gràcies, en part, al debut 
de l’escolta Gemma Salas. 
“Som un equip molt jove. 
La majoria de les nostres 
jugadores debuten com a 
sèniors i la incorporació 
d’aquest fitxatge ens ha 
d’ajudar”, explica el tècnic 
Miguel Ángel Ganella.

Rafa Jiménez | Redacció

El femení millora, però no 
té opcions contra el líder
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L’AE Can Cuiàs no està tenint sort després del seu ascens a la Preferent

El masculí trenca la 
seva mala ratxa

FUTBOL SALA

El sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada ha baixat 
fins a la tercera posició del 
grup 2 de Segona Divisió 
després de patir una sor-
prenent derrota a la pista 
de l’antepenúltim, la Penya 
Barcelonista Palau-Solità i 
Plegamans (5-4). Després 
d’aquesta ensopegada, els 

montcadencs han perdut el 
primer lloc al que havien ac-
cedit abans de les vacances 
de Nadal gràcies a la seva 
magnífica victòria a la pista 
del SAFA Salesians Sabadell 
(4-6), fins a aquell moment 
líder del grup i que ara ha 
tornat a recuperar la prime-
ra posició del grup.

L’EF Montcada deixa 
escapar el primer lloc

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
manté la tercera posició 
a la Segona Territorial B, 
però ha perdut pistonada 
amb els dos primers classi-
ficats després d’encadenar 
dues jornades sense acon-
seguir la victòria. Al pri-
mer partit del 2013, els 
montcadencs van perdre 

per la mínima a la pista 
del líder, el Futsal Dante 
Nilfisk (4-3) que augmenta 
el seu avantatge fins als sis 
punts. A l’últim compro-
mís del 2013, l’AFS Bosc 
d’en Vilaró només va po-
der treure un empat a la 
pista del desè classificat, el 
Futbolmania FS (3-3) | RJ 

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
s’allunya del lideratge 

L’equip màster femení del 
Club Handbol La Salle no 
va notar la inactivitat des-
prés de l’aturada pel Nadal 
i es va retrobar amb la com-
petició amb una contundent 
victòria a casa contra el CH 
Sant Esteve Sesrovires (27-
14). Segones amb un balanç 

de quatre victòries i una 
derrota, les montcadenques 
jugaran el 20 de gener els 
minuts que resten del partit 
contra el BM La Roca, co-
rresponent a la 4º jornada, 
i que es va suspendre el 2 
de desembre amb un 6-8 al 
marcador | RJ

Les veteranes inicien 
l’any amb un nou triomf

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL

El màster femení del Club Hanbdol La Salle només ha perdut un partit
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BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El júnior A escala llocs i 
ja ocupa la quarta posició
Ha encadenat una bona ratxa de tres victòries seguides 
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El júnior A va pujant posicions 

El júnior A de l’AE Elvira-
La Salle ha escalat fins a 
la quarta posició del seu 
grup gràcies a les seves 
tres victòries consecuti-
ves. A la primera jornada 
del 2013, l’equip que diri-
geix Samuel Fernández 
va guanyar a casa el CB 
Vila de Montornès per un 
clar 75 a 54. 

Rafa Jiménez | Redacció

El preinfantil del CB 
Montcada ja ha començat 
a notar l’exigència de jugar 
contra equips més potents 
i ha perdut el primer partit 
de la fase regular del nivell 
A-2 a la pista del Círcol 
Catòlic Badalona per un 
ajustat 51 a 50. Aquesta 
és la segona derrota de la 
temporada per al preinfan-
til que es va passejar du-
rant les 10 jornades de la 
fase prèvia del nivell B. Els 
montcadencs van finalitzar 
primers amb un espectacu-
lar balanç de nou victòries 
i una única derrota. El preinfantil està fent una gran temporada i només ha perdut dos partits

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

L’infantil femení segueix 
sense aconseguir cap victòria

L’infantil femení del CEB 
Can Sant Joan continua 
sense trobar el nivell de 
joc que li permeti aconse-
guir la primera victòria de 
la temporada. Les montca-
dencs ja han iniciat la dis-
puta de la fase regular del 
nivell D. Situades al grup 
2, a la primera jornada ja 
van perdre a la pista del 
Bàsquet Ribes (46-36). El 
15 de desembre, l’infantil 
femení va finalitzar la fase 
prèvia al grup 3 del nivell 
C, ocupant l’última posi-
ció amb cap victòria i vuit 
derrotes. L’infantil femení continua sense sort i encara no ha pogut guanyar cap partit

Ja ha iniciat la fase regular del nivell D després d’acabar a l’última posició del C

Rafa Jiménez | Redacció

El preinfantil pateix la segona 
derrota de la temporada
Després de passejar-se al nivell B, va perdre per la mínima en el seu debut a l’A-2 

BÀSQUET. CB MONTCADA

Rafa Jiménez | Redacció

L’hanbdol, gran protagonista de les 
extraescolars del col·legi La Salle
En total, hi ha 68 alumnes d’aquest centre educatiu que fan algunes de les activitats que organitza l’AMPA

A la vessant esportiva parlar 
del col·legi La Salle és par-
lar d’handbol. El seu nexe 
d’unió amb el Club Hand-
bol La Salle és més que evi-
dent i aquesta forta relació 
també es posa de manifest 
amb les extraescolars que or-
ganitza l’AMPA de l’escola. 
Des de fa dues temporades, 
la coordinació d’aquests ac-
tivitats recau a les mans de 
Pere Arbona, que també 
s’encarrega de planificar el 
treball de l’escola del CH La 
Salle des de fa tres anys. 
En el programa esportiu que 
comença després de l’horari 
lectiu, 13 monitors ofereixen 
psicomotrocitat, per a nens i 
nenes de P3 i P5; multies-
port, per a alumnes de pri-
mer i segon de Primària, i  
handbol, per als que fan de 
segon a sisè. 

Xifres. En total, hi ha 68 
alumnes que fan algunes 
d’aquestes activitats. Psico-
motrocitat i handbol són les 
majoritaries amb 25 nens i 
nenes. A multiesport, on els 
alumnes sempren fan, com 
a mínim, un entrenament 

d’handbol a la setmana du-
rant tot el curs, hi ha 18. 
“El col·legi La Salle no té 
tants alumnes a Primària 
com altres centres educa-
tius i, per això, a l’hora 
d’organitzar les nostres 
activitats extraescolars op-
tem per concentrar-nos en 
pocs esports. Preferim fer-
ho bé en un, que intentar 
arribar a massa discipli-
nes i fer-ho malament”, 
comenta Pere Arbona. 

Rafa Jiménez | Redacció

L’handbol està molt present a l’activitat de multiesport i els nens i nenes sempre fan un entrenament diari d’aquesta disciplina

Grup d’alumnes i les tres monitores que fan psicomotrocitat al pavelló de l’escola
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> Jornada dels Comarcals de Natació
Les instal·lacions de Montcada Aqua acolliran el 19 de 

gener la primera jornada dels Campionats Comarcals de 

Natació amb la presència de nedadors, de categoria pre-

benjamí a cadet, de Montcada i Reixac, Badia, Barberà, 

Cerdanyola i Ripollet. L’activitat començarà a les 9h del matí 

i els participants faran els estils papallona i lliure | RJ 

> Places lliures als cursets del Aqua
Encara queden places lliure per als cursets de natació que 

organitza Montcada Aqua per a nadons (de 6 a 36 mesos), 

bressol (de 3 a 5 anys), infantil (de 6 a 14) i adults (a partir 

de 15 anys). Per a més informació, es pot consultar a la 

recepció de la instal·lació o al telèfon 935 650 996 | RJ 

> Inscripcions a les activitats de l’IME
Les persones que estiguin interessades en participar als 

tallers i cursos que organitza l’Institut Municial d’Esports i 

Lleure encara es poden incorporar a les activitats on hi hagi 

places disponibles. Es pot demanar més informació a les 

oficines de l’IME, al carrer Tarragona, 32 | RJ 
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El cadet B comença l’any amb la 
tercera victòria de la temporada

El cadet B ha tingut un bon 
inici de 2013 i ha aconseguit 
la tercera victòria de la tem-
porada davant d’un rival 
directe com l’EF Base Ri-
popllet (3-2). Amb aquests 
tres punts, els montcadencs 
es mantenen a la vuitena 
posició del grup 30 de Se-
gona Divisió amb opcions 
d’anar escalants llocs a la 
taula. A la darrera jornada 
del 2012, els vermells no 
van jugar ja que el seu ri-
val, el Roureda, s’ha retirat 
de la competició. 

Juvenil A. Ha baixat fins a 
la novena posició del grup 
7 de Primera Divisió i ja fa 
tres jornades que no guan-
ya. A l’última va treure un 
empat dal camp del Can 
Rull Rómulo Troncho-
ni (4-4). Va ser un partit 
boig on els montcadencs 
es va avançar amb un 0 
a 2 i van acabar salvant 
un punt a pocs minuts 
del final. Al darrer partit 
del 2012, el juvenil A va 
perdre a casa contra el lí-
der, l’EC Granollers, per 
0 a 5.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

Els montcadencs van superar l’EF Base Ripollet (3-2) i es mantenen a la vuitena posició del seu grup

El cadet B ha iniciat la competició en aquest 2013 amb bon peu
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Com és habitual durant el 
Nadal, l’escola del Club Ten-
nis Reixac va organitzar una 
concentració d’hivern que 
va comptar amb la participa-
ció de 21 alumnes que van 
rebre un entrenament espe-
cífic de competició a càrrec 
de cinc tècnics sota la super-
vició del director de l’escola, 

Ferran León. Alguns dels 
participants van competir a 
un torneig juvenil que es va 
fer a la academia Sánchez-
Casal. Judit Gonzalez va ser 
sotscampiona en categoria 
aleví femení. En aleví mas-
culí, Jordi Torruella va ser 
campió després de derrotar 
a la final al també montca-
denc Guillermo Contijoch.

Campus de Nadal del 
Club Tennis Reixac
Es va fer durant les vacances amb 21 alumnes 

Rafa Jiménez | Redacció

Foto de família amb tots els alumnes i els monitors de l’escola del Club Tennis Reixac durant el Campus de Nadal 

FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

El juvenil del CD Montcada 
segueix pujant llocs a la tau-
la del grup 7 de la Primera 
Divisió i ja és desè després 
d’aconseguir dues victòries 
consecutives. A la primera 
jornada de 2013, l’equip de 
Jordi García va sumar els 
tres punts davant d’un rival 
directe com la Penya Barce-

lonista Sant Celoni, a qui ja 
supera a la taula gràcies al 
4 a 3 final. A l’últim partit 
de l’any, el juvenil del CD 
Montcada va guanyar el 
cuer, l’Atl. Vallès (1-2).
Els verds jugaran el 9 de fe-
brer els sis minuts que resten 
del partit contra el Martore-
lles que es va suspendre el 
16 de desembre amb 1 a 1.

Bona ratxa dels verds
Amb dues victòries seguides han pujat a la desena posició

Després d’un inici amb dubtes, el juvenil que dirigeix Jordi García va millorant

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL. CH LA SALLE

L’infantil masculí B del Club 
Handbol La Salle ocupa la 
tercera posició del grup F de 
la Primera Catalana amb un 
balanç de quatre victòries, 
un empat i dues derrotes.

Els lassal·lians, que no ju-
guen des del 16 de desembre 
ja que a l’última jornada de 
l’any van tenir descans, re-
prendran la competició el 20 
de gener a la pista del quart, 
l’Handbol Cardedeu.

L’Infantil B, tercer
Els lassal·lians estan inactius des del 16 de desembre

Imatge del partit de la 7a jornada, al Miquel Poblet contra el Castellbisbal (29-17)

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA. BRONCESVAL MONTCADA

L’aleví B del Broncesval 
Montcada, que juga al grup 
4 de Segona Divisió, ocupa 
una còmoda quarta posició 
després d’encadenar dues 
victòries consecutives contra 

el cuer, el Sant Joan Atl. Club 
(3-2), i el vuitè classificat, el 
Cerdanyola (2-6). Amb un 
balanç de sis victòries, un 
empat i dues derrotes, els 
montcadencs estan a quatre 
punts del lideratge.

L’aleví B mira cap amunt
Només ha patit dues derrotes i està a quatre punts del líder

L’aleví B va patir més del que es podia preveure per superar al cuer a casa

Rafa Jiménez | Redacció

> Èxit del festival infantil del Shi-Kan
El pavelló Miquel Poblet es van omplir el 22 de desembre 

per veure el festival que organitzava el club Shi-Kan de kara-

te i que va comptar amb la participació de més d’un cente-

nar d’infants i joves de l’entitat local, de diferents escoles de 

la ciutat i d’altres clubs de Catalunya. L’acte va comptar amb 

la presència de l’alcaldessa, María Elena Pérez, i del regidor 

d’Esports, Marc Rodríguez. El club també va entregar a la 

Creu Roja material (aliments, mantes i joguines) que havia 

recollit per a les famílies necessitades | RJ

El juvenil de futbol sala 
de l’EF Montcada baixa 
fins a la vuitena posició 
del grup 2 de Segona Di-
visió després de patir dues 
derrotes consecutives: a 
casa contra el cinquè clas-
sificat, el SAFA Salians 
Sabadell (2-6), i a la pista 
del líder, l’Sportwell Sant 
Cugat (3-1). 

Rafa Jiménez | Redacció

Derrotes del 
juvenil de 
l’Escola

FUTBOL SALA
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