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L’UD Santa Maria 

passa per sobre de  

l’EF Base Ripollet B 

amb vuit gols

L’UD Santa Maria va signar la 
golejada més espectacular de la 
temporada a l’última jornada de 
la primera volta contra l’EF Base 
Ripollet B. El penúltim classificat 
del grup 15 de Quarta Catalana, 
que no ha guanyat cap partit, va 
rebre un espectacular 8 a 2 en 
contra. Francisco Serrano, amb 
quatre gols, va ser el gran protago-
nista d’un partit que ja va quedar 
sentenciat a la primera meitat amb 
un 6 a 1 favorable als de Terra 
Nostra. Jordi Moreno, Fernando 
Hernández, en dues ocasions, i 
Gerard Vendrell, de penal, va 
completar la victòria local.
Una setmana més tard, l’equip de 
Juan Meca va exhibir la seva cara 
més irregular, deixant escapar un 
empat davant del Can Mas Ripo-
llet, situat a la part baixa de la tau-
la. El gol de Jordi Moreno al 78’ va 
ser neutralitzat pels visitants amb 
un penal a vuit minuts del final. 
Després d’aquesta ensopegada, 
l’UD Santa Maria ocupa la setena 
posició amb 18 punts.  

El tècnic de l’UD Santa Maria, Juan Meca

FUTBOL. 4a CATALANA
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S’ha de ser molt optimista per 
pensar que es pot sumar algun 
punt en un partit que s’està per-
dent al minut 89 amb un 2 a 0 en 
contra a casa del segon classificat. 
Això li passava al CD Montcada 
en el primer partit de la segona 
volta al camp de l’Avià, que tenia 
el partit controlat després dels 
gols aconseguits als minuts 33 i 
69. Però si una característica de-
fineix aquest equip és la fe i els 
verds van ser capaços de treure 
un punt que semblava impossible 
amb dos gols de Miki i Kike al 
89’. “El punt sap a glòria, però 
en el global del partit hem me-
rescut molt més. L’equip no ha 
baixat els braços, mai ho fem”, 
va expressar el tècnic verd, Jor-
di Salvanyà, després del partit 
contra l’Avià, que incrementa la 
seva crisi ja que no guanya des 
de fa set jornades. Tot el contrari 
li passa al CD Montcada que es 
consolida a la setena posició amb 
26 punts i ja suma quatre partits 
sense perdre.   

Final de la primera volta. Els verds 
van arribar a la mitja part de la 
competició amb una gran vic-
tòria a casa de la Gramanet-Mi-
lán B per 1 a 4. Els montcadencs 
van aprofitar les nombroses 
baixes dels de Santa Coloma per 
sentenciar el matx a la primera 
part, arribant al descans amb 
un 0 a 4: el primer gol, obra de 
Joan Morera, i els tres següents 
del ‘pitxitxi’ de la categoria, Ser-
gi Arranz, que ja suma 18. “De 

tant en tant, el futbol et dóna 
aquestes alegries”, va comen-
tar Salvanyà després d’aquesta 
important victòria davant d’un 
rival que ocupa posició de pro-
moció de descens. 
El triomf a Can Peixauet va 
permetre que el CD Montcada 
acabés la primera volta amb cinc 
punts més que la temporada pas-
sada i un balanç de sis victòries, 
vuit empats i quatre derrotes. En 
declaracions al web oficial del 
club, Salvanyà, que creu que el 
seu equip “no ha estat inferior 
a ningú”, té molt clar quin ha 
de ser l’objectiu per a la segona 
volta: “Mantenir la categoria 
sense passar angúnies. Un cop 
assolit aquest objectiu, crec que 
es podria mirar a la part alta”.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada no perd el somriure 
després d’un bon paper com a visitant
Els verds han sumat quatre punts amb una victòria al camp de la Gramanet-Milán B (1-4) i un empat a Avià (2-2)

> El sènior B puja fins a la primera posició
El CD Montcada B ja comparteix el lideratge del grup 5 de la Quarta Catala-

na i confirma les seves opcions a l’ascens. Els verds no perden des del 28 

d’octubre i van fer el traspàs de la primera a la segona volta amb dues vic-

tòries contra el Teià (5-1) i La Salle Premià B (3-0). Els montcadencs s’han 

beneficiat de les dues primeres derrotes del Singuerlín B, fins ara líder en 

solitari. Ara ambdós comparteixen la primera posició amb 32 punts | RJ   

Al partit menys esperat, a casa del 
penúltim, el Seagull, el sènior fe-
mení de l’EF Montcada va deixar 
escapar l’oportunitat de situar-se a 
la segona posició del grup 2 de la 
Primera Catalana. Tot i avançar-se 
en el marcador amb un gol de Ne-
rea Rodríguez abans del descans 
a la sortida d’un córner, les mont-
cadenques no van saber mantenir 
el resultat favorable durant la se-
gona meitat. Les badalonines van 
empatar en una jugada aïllada 

i després van fer el gol de la vic-
tòria amb un llançament de falta 
de gran factura a cinc minuts del 
final. “No hem estat les de sem-
pre, potser perquè el partit era 
massa d’hora, a les 10 del matí”, 
va manifestar després de la quarta 
derrota de la temporada el tècnic 
Antonio Moya, que li treu impor-
tància al fet de no haver pogut 
pujar a la segona posició després 
de la victòria del líder, el CE Saba-
dell, al camp del segon, l’ECF Les 
Garrigues (0-3). “Això és el futbol 

i la lliga és molt llarga”, explica 
Moya que, almenys, va poder re-
cuperar tres jugadores lesionades: 
la portera Lavínia, a més de Roni 
i Aída. Una setmana abans de la 
derrota a Badalona, l’EF Mont-
cada va oferir una millor imatge 
amb una contundent victòria al 
camp de l’EF Tàrrega (1-4).  
Ara mateix, les montcadenques 
continuen a dos punts de la segona 
posició, però ja han de compartir 
la tercera plaça amb el Manresa, 
tots dos amb 32 punts.  

FUTBOL. PRIMERA CATALANA FEMENINA

L’EF Montcada deixa escapar 
l’oportunitat de situar-se segon

La unitat del vestuari del CD Montcada és una de les claus que permet explicar l’heroic empat que els verds van aconseguir al camp del segon, l’Avià

Rafa Jiménez | Redacció

A la primera volta, el Seagull va rebre un dur correctiu en la seva visita a Montcada (6-0) 
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Rafa Jiménez | Redacció

Va perdre al camp del penúltim i no va aprofitar la derrota de l’ECF Les Garrigues davant del líder
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A la segona jornada, els montcadencs van perdre contra el vigent campió per un ajustat 5,5-4,5

ESCACS

Rafa Jiménez | Redacció

La competició a la Lliga Nacional 
i a la Segona Divisió de korfbal 
s’atura fins el 9 de març per dispu-
tar la Copa Catalana. El Multióp-
ticas Isis A, que no ha jugat a les 
dues últimes jornades per descans 
i suspensió del seu partit contra el 
Vilanova, no ha tingut sort al sor-
teig i s’enfrontarà el 16 de febrer al  
Vallparadís, líder imbatut a la Lli-
ga, vigent campió de la Copa i re-
cent guanyador de l’Europashield 
(competició entre els subcampions 
de lliga) per tercera vegada. Per la 
seva part, el segon equip del CK 
Montcada jugarà la Copa B el 2 de 
febrer contra el SLKC B.

La Copa 
Catalana, nou 
objectiu del club
Rafa Jiménez | Redacció

KORFBAL. CK MONTCADA

La secció de tennis taula de La 
Unió ha començat a un bon ni-
vell l’any 2013. A les primeres 
tres jornades, els montcadencs 
han sumat tres triomfs seguits: 
un a domicili, contra el Mollet 
(4-2), i dos com a locals, contra 
el Badalona (5-1) i el Cardedeu 
(4-2). Aquestes dues últimes vic-
tòries van tenir un sabor especial 
ja que van servir per revenjar-se 
de les derrotes que els mont-
cadencs van patir a la primera 
volta. Ambs aquest resultats, el 
TT La Unió ocupa la cinquena 
posició al grup 3 de la Tercera 
Territorial amb 14 punts. 

El TT La Unió 
comença amb 
bon peu el 2013
Rafa Jiménez | Redacció
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Inici irregular de l’UE Montcada al 
Campionat de Catalunya per equips

> Èxit del Shi-kan al Campionat de Catalunya

El Club Shi-kan Montcada va guanyar un total de cinc medalles d’or 

i tres de plata al Campionat de Catalunya de kata de kyokushinkai, 

disputat el 19 de gener a Lliçà d’Amunt. Els primers classificats van 

ser el benjamí Eric Ruiz, l’aleví David Sánchez, el cadet David André, 

el júnior Adrián Martínez i la sènior Marta García. En segona posició 

van acabar l’aleví Paula Franco i els juvenils Amin Khella i Aida Xavier. 

“Estem molt contents amb els resultats, més no es podia dema-

nar”, ha indicat l’entrenador del Shi-kan, Miguel Franco | SA

El Broncesval Montcada ha re-
cuperat el lideratge en solitari del 
grup 3 de la Segona Divisió B, 
aprofitant a la perfecció les dues 
derrotes consecutives del Bells-
port Hospitalet, rival que sem-
blava intractable i que ha perdut 
els dos partits que ha disputat en 
aquest 2013. Els montcadencs 
continuen anant per feina, no 
perden des del 17 de novembre 
i ja sumen vuit victòries segui-
des (una d’elles sense haver de 
jugar a causa de la retirada del 
Centelles). Els seus dos últims 
triomfs van arribar davant dos 

rivals de Santa Coloma. A casa, 
contra el Ràpid, els homes de Jor-
di Rozas van fer un partit molt 
seriós, tot i que els visitants van 
poder neutralitzar el primer gol 
aconseguit per Riquelme. Abans 
del descans, els montcadencs van 
augmentar distàncies i el marca-
dor es va completar amb un con-
tundent 5 a 1 gràcies als gols dels 
germans Esteller, Adrià i Gerard, 
i Grimaldos, en dues ocasions. 
Aquest resultat, combinat amb la 
derrota de l’Hospitalet a la pista 
de l’Escola Pia de Sabadell (4-3), 
permet que el Broncesval hagi 
recuperat la primera posició del 

grup onze jornades després, re-
muntant un desavantatge que va 
arribar a ser de 7 punts a finals 
de novembre. “Estem contents 
pel partit jugat i pels resultats 
que s’han donat en aquesta jor-
nada, que ens han permès ser 
novament líders”, va indicar el 
capità, Mario Litrán, després del 
matx contra el Ràpid.
Una setmana abans, i mentre 
l’Hospitalet perdia a casa contra 
el Manresa (3-4), els homes de 
Jordi Rozas van saber patir a la 
complicada pista de La Unión, 
aconseguint una ajustada vic-
tòria per 2 a 3. 

FUTBOL SALA. SEGONA B

El Broncesval aprofita les errades 
de l’Hospitalet i ja és líder en solitari 

El Broncesval està fent una temporada excepcional i torna a ser líder del seu grup

Rafa Jiménez | Redacció

Onze jornades després, els montcadencs tornen a ocupar el lideratge amb vuit victòries seguides

El primer equip de la Unió Escacs 
Montcada acumula una victòria i 
una derrota a les dues primeres 
jornades de competició a la Di-
visió d’Honor del Campionat de 
Catalunya. Els montcadencs van 
debutar el 19 de gener amb una 
victòria davant del Figueres (5,5-
4,5), però van patir la primera 
ensopegada a la segona jornada, 
jugada a casa de l’Escola d’Escacs 
de Barcelona, campió la tempo-
rada passada, per un altre ajustat 
5,5 a 4,5.  

Els de Jaume Puig perden el seu porter titular, Ricard Presas, que marxa a estudiar a l’estranger

HANDBOL

El sènior masculí torna a competir 
després de l’aturada pel Mundial

Després d’un mes i mig d’aturada 
per les vacances de Nadal i la 
disputa del Mundial, el sènior 
masculí del CH La Salle reprèn 
el 3 de febrer la seva participació 
al grup C de la Primera Estatal 
amb un complicat partit a la pista 
del Maristes Algemesí de Valèn-
cia. Durant aquest descans, els 
lassal·lians han continuat amb els 
entrenaments i fins i tot van jugar 
un partit amistós contra el Sant 
Esteve Sesrovires que va finalitzar 

amb derrota. A la reanudació de 
la competició, els montcadencs tin-
dran la important baixa del porter 
titular, Ricard Presas, que marxa 
a l’estranger per fer una beca Eras-
mus, i del pivot Ángel González, 
a qui encara li resten tres dels 
quatre partits de la sanció que va 
rebre. “Aquesta aturada ens ha 
portat una cosa positiva: la vic-
tòria de la selecció espanyola al 
Mundial, que pot fer revifar el 
nostre esport i atraurà nous pa-
trocinadors i gent a les grades”, 

diu el tècnic lassal·lià Jaume Puig, 
exinternacional absolut que va es-
tar comentant a TVE el partit de 
quarts de final Espanya-Sèrbia.

Derrotes del femení. L’equip 
d’Esperanza Hoyos va tornar a 
competir a la Lliga Catalana el 20 
de gener, iniciant la segona volta. 
Als dos primers partits de l’any, 
les lassal·lianes van caure contra 
dos equips de la part alta: el BM 
Granollers (18-38) i l’Hanbdol 
Gavà (27-17). 

Rafa Jiménez | Redacció

El primer equip de l’UE Montcada va disputar la primera jornada a casa, contra el Figueres
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Amb una contundent vic-
tòria a la pista de l’UB Llefià 
B (48-79), l’equip sots-21 de 
l’AE Elvira La Salle ha fina-
litzat una brillant primera 
volta al grup 2 del nivell B 
del Campionat Territorial. 
Els montcadencs, entrenats 
per Ignasi de la Fuente, són 
segons i només han perdut 
dos partits en tota la tem-
porada. “Ho estem fent 
molt bé i lluitarem per ser 
primers, tot i que tenim el 

handicap que mai podem 
entrenar a la pista del 
Gimnàs. Sempre juguem 
a fora, encara que siguem 
els locals”, es lamenta el 
tècnic. 
Amb el segon millor atac 
del grup, el sots-21 està no-
més a una victòria del líder, 
el CE Vilatorta, equip al 
que ja van derrotar a la seva 
pista. La seva darrera enso-
pegada es va produir l’11 de 
novembre i ha encadenat 
set victòries seguides.

Aquest triomf les situa per sobre al final de la primera volta

BÀSQUET

El CEB Can Sant Joan 
guanya el derbi femení

La primera volta al grup 
8 de la Tercera Territorial 
femenina va finalitzar amb 
un derbi montcadenc que es 
va jugar a la pista del Gim-
nàs Municipal. La victòria 
va caure del costat del CEB 
Can Sant Joan que va supe-
rar a domicili l’AE Elvira-
La Salle per un clar 42 a 
56. D’aquesta manera, les 
de Can Sant Joan finalitzen 
la primera volta a la desena 

posició, just per damunt de 
les seves veïnes amb un ba-
lanç de quatre victòries i set 
derrotes. Per la seva part, el 
sènior femení de l’AE Elvira-
La Salle és onzè amb dues 
victòries i nou derrotes. 
A l’anterior jornada, el CEB 
Can Sant Joan havia per-
dut a casa contra el líder, 
el CBSAB (44-57), mentre 
que l’AE Elvira-La Salle ha-
via caigut a la pista de l’UB 
LLefià B (52-48).

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

A causa de les humitats, l’Escola no va poder jugar el seu partit de la 10a jornada
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El sènior de futbol sala 
de l’EF Montcada manté 
intactes les seves opcions 
de tornar a liderar el grup 
2 de la Segona Divisió 
després d’aconseguir una 
gran victòria a la pista del 
CF Sala La Pobla de Lillet 
(4-5), remuntant un 4 a 2 
en contra. Aquest resultat, 

combinat amb la derrota 
del líder, el SAFA Sale-
sians Sabadell, permet que 
els jugadors de José Luis 
Carrasco estiguin a tres 
punts del lideratge i amb 
dos partits menys. “Hem 
trobat un nivell de joc bo 
per intentar lluitar per 
pujar”, diu Carrasco | RJ  

L’EF Montcada torna a 
tenir a prop el lideratge
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El duel femení es va decantar del costat de les de Can Sant Joan

El sots-21, segon al 
final de la primera volta

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs no ha po-
gut jugar cap partit a les 
dues últimes setmanes. Els 
seus enfrontaments contra 
el sisè i el quart classificat, 
el Magic Sants Futsal i el 
Claret Futbol Sala respecti-
vament, es van suspendre. 
Amb dos partits menys per 
jugar, els montcadencs ocu-

pen la tercera posició per la 
cua amb 6 punts. 
La lliga s’atura dues setma-
nes i els jugadors de Matías 
Ruiz tornaran a la competi-
ció el 17 de febrer a la pis-
ta del cuer, el Sant Andreu 
AE-Xocala. Abans, el dia 2, 
disputaran el matx ajornat 
conta el Magic SF | RJ  

L’AE Can Cuiàs suspèn 
els dos últims partits

Ja ha finalitzat la primera 
volta a la Segona Territo-
rial B i l’AFS Bosc d’en Vi-
laró es veu ara mateix fora 
dels quatre primers llocs 
que donen dret a lluitar 
per l’ascens. Els montca-
dencs van ajornar el seu 
partit contra el Catalònia, 
que es jugarà el 9 de fe-

brer, i al primer duel de la 
segona volta no van passar 
de l’empat a casa contra el 
Terra Negra (2-2). Ara ma-
teix, l’AFS Bosc d’en Vila-
ró ocupa la sisena posició 
amb 32 punts i un partit 
menys que alguns dels 
seus rivals directes de la 
part alta de la taula | RJ  

L’AFS Bosc d’en Vilaró, 
fora dels quatre primers

El segon equip del Club 
Handbol La Salle continua 
imparable al grup C de la 
Tercera Catalana i és líder 
en solitari amb 11 victòries i 
cap derrota. A l’inici de la se-
gona volta, els montcadencs 
van superar el Balonmano 
Calella (29-21) i el penúl-

tim, l’Handbol Vilablareix 
(26-30). “Tenim la millor 
defensa de la categoria i 
si continuem amb aquesta 
dinàmica, podrem pujar; 
tot i que el més important 
és estar a un bon nivell a 
la fase d’ascens”, explica el 
tècnic Óscar San Felipe | RJ

El sènior B segueix amb 
pas ferm cap a l’ascens

Rafa Jiménez |  Redacció

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

HANDBOL

S’han disputat dues jornades de la segona volta i el sènior B segueix sense perdre
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CDEM

KORFBAL

Inici de la segona lliga 
d’equips alevins i infantils
La primera jornada es va disputar al col·legi Elvira Cuyàs

Les pistes del col·legi El-
vira Cuyàs van acollir 
el 26 de gener la primera 
jornada de la segona lliga 
trimestral d’equips de ca-
tegories aleví i infantil que 
organitza la Federació Ca-
talana de Korfbal. L’AE 
Montserrat Miró disposa 
aquesta temporada de sis 
equips: un júnior,  dos ca-

dets, un aleví, i dos infan-
tils. Precisament, aquests 
dos últims es van enfron-
tar a la primera jornada de 
la segona lliga i la victòria 
va ser per a l’equip B, que 
va guanyar per 4 a 3. 
El 16 de febrer, l’Elvira 
Cuyàs acollirà la quarta 
jornada on també partici-
paran els equips cadets de 
l’entitat.

Rafa Jiménez | Redacció

El Mitja Costa consolida el seu 
programa esportiu amb 50 alumnes
El global de nens i nenes que fan alguna extraescolar, comptant també les no esportives, arriba als 125

“El nostre objectiu és que 
els nens i nenes que fan 
extraescolars amb nosal-
tres s’ho passin bé prac-
ticant esport”. Aquesta 
és la filosofia que serveix 
per definir, en paraules de 
la seva coordinadora, Ma-
noli Villanueva, el progra-
ma d’activitats esportives  
extraescolars que organit-
za l’AMPA del col·legi Mi-
tja Costa, a Terra Nostra. 
Cada tarda, després de 
l’horari lectiu, 50 nens i 
nenes matriculats a l’escola 
fan algunes de les quatre 
opcions esportives que 
s’ofereixen: futbol sala (hi 
ha un equip aleví i un altre 
benjamí amb 11 i 7 alum-
nes, de tercer a sisè de 
primària, respectivament); 
multiesport (8, de primer i 
segon); psicomotricitat (8, 
de P3 a P5), i karate (16, 
de P3 a sisè). 

Altres activitats. Però les 
esportives, dirigides per 
cinc monitors i coordina-
des des de fa uns 15 anys 
per Manoli Villanueva, no 
són les úniques activitats 

que ofereix l’AMPA del 
Mitja Costa, que també 
destina temps i recursos, 
en el gimnàs i en algunes 
aules, a la batuka (59), la 
pintura (5), l’anglès (3) i 
la guitarra (3). La novetat 
d’aquest cus és un opció 
coneguda como ‘l’espai de 
deures’, on cinc alumnes es 
quedan al col·legi després 
de les classes de cada dia 
per poder fer reforç de de-
terminades matèries. 

Rafa Jiménez | Redacció

El Mitja Costa disposa de dues pistes exteriors. A la més gran, els equips de futbol sala fan el seus entrenaments

Els alumnes més petits de psicomotricitat, jugant un partit d’hanbdol

BÀDMINTON

Èxit de Júlia de la Torre
Amb 12 anys, és doble campiona de Catalunya en sots-15

La montcadenca Júlia de 
la Torre, de 12 anys, es va 
proclamar el 20 de gener 
campiona de Catalunya de 
bàdminton en individual i 
en dobles mixtes a la cate-
goria sots-15. De la Torre 

pertany a l’Associació Gra-
nollers Esportiva i ja ha 
aconseguit aquest gran èxit 
en una categoria superior. 
El 2 de febrer, Júlia intentarà 
repetir títol al Campionat de 
Catalunya sots-13.

BÀSQUET. CB MONTCADA

Primers resultats positius 
per al premini mixt B
A l’inici del nivell D, ha guanyat els seus dos primers partits

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El preinfantil inicia amb 
derrotes la lliga regular
Segon a la prèvia, ha perdut a les dues primeres jornades

El preinfantil masculí del 
CEB Can Sant Joan ja ha 
disputat les dues primeres 
jornades de la lliga regular 
del nivell C-1 del campio-
nat territorial de la seva 
categoria. De moment, els 
montcadencs no han tin-
gut sort i han perdut els 
dos partits: un a la pista 
del CB Llicà de Vall per 
un ajustat 40 a 38 i un altre 
al col·legi El Viver contra 
l’AE Escola Pia-Granollers 
(28-41). El preinfantil del 
club va acabar segon a la 
fase prèvia del nivell C 
amb un balanç de tres vic-
tòries i tres derrotes.  

Júnior A. Ha pujat fins a la 
quarta posició del grup 2 del 
nivell B després de sumar 
dues victòries més davant 
del CB Vila de Montornès 
(69-73) i del Montmeló CB 
(79-45). 

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El júnior B encadena 
dues victòries seguides
Ha finalitzat la primera volta a la desena posició

Partit del preinfantil, al Viver

Per segona vegada a la 
temporada, el júnior B 
de l’AE Elvira-La Salle ha 
pogut encadenar dues vic-
tòries consecutives i ha pu-
jat fins a la desena posició 
del grup 3 del nivell C. Els 
jugadors de Miguel Ángel 
Ganella van superar un ri-
val directe com el Mas de 
Sant Llei-CBVV B (44-38) 
i van guanyar a la pista 
del penúltim, l’EBC La 
Llagosta (20-54). Després 
de la disputa de la prime-
ra volta, els montcadencs 
ocupen la part mitja de la 
taula amb un balanç de sis 
victòries i nou derrotes.

Júnior A. Ha baixat a la setena 
posició del grup 2 del nivell 
B amb un partit menys, que 
jugarà el 13 de febrer con-
tra el CB Sant Josep Obrer. 
Abans, va caure davant del 
Montmeló CB (71-52).

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior B és ara desè a la taula

L’equip premini mixt B 
del CB Montcada ha co-
mençat amb resultats posi-
tius la seva participació al 
grup 2 de la lliga regular 
del nivell D. Després de 
debutar amb derrota a 
la pista de l’ADEDI Sant 
Adrià (35-17), aquest con-
junt, amb majoria de ne-
nes, s’ha recuperat bé amb 
dues victòries seguides 
contra el Sant Gervasi 3 
Mixte(43-25) i l’ACB Pa-
lau Plegamans (13-33). 
Amb aquests resultats, els 
jugadors i jugadores del 
premini B s’han retrobat 
amb el triomf, i fins tot 

alguns han aconseguit les 
primeres victòries de la 
seva curta carrera esporti-
va ja que a la fase prèvia 
del nivell C havien patit 
10 derrotes en 10 jornades 
disputades. 

Rafa Jiménez | Redacció

Bon inici del nivell D per al premini B

Júlia de la Torre, durant un partit de dobles mixtes al Campionat de Catalunya
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NATACIÓ

230 nedadors de l’escoles 
de natació de Montcada 
i Reixac, Ripollet, Badia 
i Barberà, a més del CN 
Guiera de Cerdanyola, van 
participar el 19 de gener a la 
primera jornada del Cam-
pionat Comarcal que es va 
fer a Montcada Aqua sota 
l’organització del CEVOS. 

Cal destacar el resultats de 
Nadia Misas (guanyadora 
als 25 metres papallona i als 
25 m. lliures) i Martí Toldos 
(primer als 25 m. papallona 
i tercer als 25 m. lliures) en 
categoria benjamí; Claudia 
Garrote (guanyadora als 50 
m. papallona i segona als 
50 m. lliures) i Marc Grau 
(guanyador als 50 m. papa-

llona i als 50 m. lliures), en 
aleví; Daniel Gonzalo (guan-
yador als 100 m. papallona i 
segon als 100 m. lliure), en 
infantil; i Eva Coy (segona 
als 100 m. papallona) i Marc 
Ribas (segon als 100 m. lliu-
res), en cadet. La resta de 
resultats, incloent els de les 
proves per relleus, es poden 
consultar al web de l’IME.

Bons resultats del nedadors de 
l’EN Montcada als Comarcals
Cinc membres de l’escola local van guanyar les seves respectives proves a la 1a jornada

Rafa Jiménez | Redacció

Tres nedadores de l’Escola de Natació Montcada, abans de saltar a la piscina

FUTBOL SALA. BRONCESVAL MONTCADA

A manca de dues jornades 
per al final de la primera 
volta, l’equip infantil B del 
Broncesval Montcada con-
tinua lluitant per aconseguir 
la seva segona victòria de 
la temporada. De moment, 
no va tenir sort en els seus 
últims partits contra l’Inter 
Esportiu Malgrat (1-3) i el 

Manlleu UEF (3-2). Des-
prés d’11 jornades de com-
petició, els montcadencs 
ocupen la penúltima posició 
amb només 3 punts, els ma-
teixos que el Canet, l’unic 
equip del grup 2 de Prime-
ra Divisió al que van poder 
guanyar ara fa ja sis partits. 
La competició s’atura fins al 
17 de febrer.

Mala sort de l’infantil B
Els montcadencs només han pogut guanyar un partit

L’equip infantil B del Broncesval Montcada ocupa la cua de la classificació

Rafa Jiménez | Redacció

La montcadenca Marina 
Castro, exnedadora de 14 
anys de l’Escola de Natació 
Montcada i que ara està al 
CN Sabadell, participarà 
a les properes setmanes al 
Campionat d’Espanya per 
comunitats autònomes (2 
i 3 de febrer a Madrid) i al 
Campionat de Catalunya 
(del 7 al 10 de febrer a Sa-
badell) | RJ

Dos objectius 
per a Marina 
Castro
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L’infantil B manté les opcions
d’accedir a la part alta de la taula

FUTBOL. EF MONTCADA

Tot i que no va poder sumar al camp del líder, està a només sis punts de la segona posició del seu grup

L’infantil B de l’EF Montca-
da ocupa la setena posició 
al grup 47 de Segona Di-
visió amb un balanç de set 
victòries, un empat i quatre 
derrotes. Els montcadencs 
s’han consolidat a la part  
mitjana de la taula després 
d’una important victòria al 
camp de l’EF Barberà-An-
dalucia, desè, per 1 a 2. Una 
setmana abans, els vermells 
van tenir poques opcions al 
casa del líder destacat, el Sa-
badell Nord B, que va guan-
yar per 4 a 2. A dues jorna-
des per al final de la primera 
volta, l’infantil B només té 
un desavantatge de sis punts 
respecte al segon, l’EF Base 
Ripollet.  

Juvenil A. Ha recuperat 
llocs a la taula del grup 7 
de Primera Divisió i ara 
és quart, amb 24 punts, 
després d’aconseguir dues 
victòries consecutives con-
tra el CE Sabadell (2-1) i 
Bellavista Milán (0-4). 

Rafa Jiménez | Redacció

En partit corresponent a la 12a jornada, a l’estadi de la Ferreria, l’infantil B de l’Escola va superar el Sant Quirze B (3-1)
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El juvenil de futbol sala de 

l’EF Montcada ha baixat 

fins a la novena posició 

del grup 2 de Segona Di-

visió després de cinc de-

rrotes seguides. Les dues 

últimes es van produir a 

casa contra dos equips 

de la part alta: el cinquè, 

l’EFS Ciutat Mataró, que 

va guanyar per 4 a 5, i el 

tercer, l’Sport Sala Santa 

Perpètua, que va sumar 

una còmoda victòria per 

1 a 4. “És un juvenil de 
primer any i l’objectiu 
és la formació i la per-
manència”, diu José Luis 

Carrasco, coordinador de 

futbol sala de l’Escola.

Cinc derrotes del juvenil de futbol sala el situen novè
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HANDBOL. CH LA SALLE 

Derrota del juvenil
El masculí havia encadenat tres victòries consecutives

El juvenil masculí del CH 
Salle va patir a casa contra 
l’H. Sant Cugat B  (26-30) 
la primera derrota després 
de tres victòries seguides, 

l’última a la pista de l’H. 
Cerdanyola (25-29). Els 
jugadors d’Àlex Expósito 
ocupen l’onzena posició 
amb 11 punts | RJ

TENNIS

Bon paper del CT Reixac
L’infantil i l’aleví arriben al partit de dobles, amb sort dispar

Bons resultats dels equips 
del CT Reixac a les darreres 
actuacions. El 20 de gener, 
l’infantil masculí va perdre 
a la pista del CT Sabadell el 

partit de dobles decisiu (3-2) 
després d’haver guanyat dos 
individuals. El dia 26, l’aleví 
masculí sí va poder superar 
el Sant Cugat (3-2) | RJ

MONTCADA AQUA

Celebració dels 9 anys
S’organitzaran activitats especials entre l’11 i el 17 de febrer

A partir de l’11 de febrer, i 
durant una setmana, Mont-
cada Aqua organitzarà un 
programa d’activitats per 
celebrar el seu 9è aniversari 

on podran participar perso-
nes convidades pels socis. 
Per a més informació, es pot 
consultar a la recepció o al 
telèfon 935 650 996 | RJ

FUTBOL. CD MONTCADA

El juvenil del CD Montcada 
segueix pujant llocs a la clas-
sificació del grup 7 de Pri-
mera Divisió jornada rere 
jornada. A les dues últimes 
setmanes, ha superat el Car-

dedeu després de guanyar-lo 
al seu estadi (0-2) i ha retallat 
distàncies amb l’UE Caste-
llar gràcies a la seva victòria 
a l’estadi de la Ferreria per 2 
a 1. L’equip de Jordi García 
és ara vuitè amb 22 punts. 

Nova pujada del juvenil
Ja s’ha situat a la vuitena posició amb dues victòries més

Rafa Jiménez | Redacció
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