
26 1a quinzena | Novembre 2013Esports

Esports FUTBOL SALA
El partit de Copa del Rei del Broncesval 

es jugarà el 5 de novembre i el club 

demanarà un donatiu de 3 euros
PÀG. 28

Les lesions estan penalitzant el 
sènior masculí del Club Handbol 
La Salle que, davant la manca de 
jugadors, ja acumula quatre de-
rrotes consecutives. A les baixes 
ja conegudes de Chus Jiménez i 
Xavi Benítez, s’han afegit els pro-
blemes de Fran Peregrina, Larri i 
Pau Maresma. Aquest últim, que 
havia sofert una operació a la 
boca que no li va permetre jugar 
en la derrota de la 5a jornada a 
la pista de l’UE Sarrià (27-23), es 
va poder recuperar per a l’últim 
partit al pavelló Miquel Poblet 
contra l’H. Palautordera (26-30). 
El seus 7 gols, afegits als 10 que 
va aconseguir el seu germà Al-
bert, van ser insufi cients davant 

d’un rival que va ser superior i 
que al descans ja guanyava per 
9 a 14. “Els partits a Primera 
Estatal són molt durs i és com-
plicat sumar punts quan tens 
tantes baixes. És obvi que em 
preocupa veure l’equip a la 
part baixa de la taula, però 
no podem fer gran cosa per-
què no és un problema de joc 
o d’estat físic”, explica el tècnic, 
Jaume Puig.
Després de sis jornades, els 
lassal·lians ocupen la tecera posi-
ció per la cua amb una única vic-
tòria. “La temporada passada 
vam acabar la primera volta 
amb 12 punts, però no podem 
fer una altra cosa que conti-
nuar treballant”, diu Puig.

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

Les lesions castiguen el sènior masculí del 
CH La Salle, que només ha sumat una victòria
Sense homes claus com Chus Jiménez o Xavi Benítez, els de Jaume Puig ocupen les últimes posicions després d’encaixar cinc derrotes

> Inici espectacular 
de l’equip femení 

El sènior femení del CH La Salle ha 

tingut un inici fulminant a la Prime-

ra Catalana després del descens 

de la temporada passada. L’equip 

de Joan Gosàlvez ha sumat dues 

victòries a les dues primeres jor-

nades, marcant més de 20 gols 

i rebent menys de 10, contra 

l’H. Cerdanyola (7-23) i l’H. Terras-

sa (28-6). “La primera fase s’ha fet 

amb uns criteris de proximitat i el 

nivell és justet. L’objectiu és aca-

bar entre els dos primers i lluitar 

per l’ascens a la segona part de la 

temporada”, diu el seu tècnic | RJ
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Des de la tercera jornada a la pista de l’Esplugues, el tècnic Jaume Puig no ha pogut disposar de tota la seva plantilla al complet

PÀG. 27

FUTBOL
L’UE Sant Joan de ‘Pinti’ perd el 

seu primer partit com a local i 

entra en posicions de descens

> El sènior B perd en el debut com a local
Dídac de la Torre, que ha tornat aquesta temporada al CH La Salle, no 

va poder debutar ofi cialment a casa amb el sènior B amb una victòria. 

Després de guanyar el primer partit a la pista de l’H. Berga (22-23), els 

montcadencs van caure contra l’H. Garbí B de Palafrugell (22-25) | RJ
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Clases particulares. Matrimonio nativo 
inglés se ofrece para dar clases a niños y 
mayores. Precio a convenir. Tel. 698 364 
990.
Compro. Material del Barça, programes 
de cinema, àlbums de cromos, postals, 
tebeos. Pago molt bé. Tel. 699 949 508.
Busco trabajo. Para hacer tareas domés-
ticas, cuidar ancianos o niños cualquier 
dia de la semana. Formada en geriatría y 
con referencias. Tel. 627 636 839.
Grup mixte del Vallès. Si vols conèixer 
gent i passar-ho bé, truca al telèfon 677 
394 239 (Joan).
Vendo. Terreno en Can Pomada. Precio: 
60.000 euros. Daniel Tel. 695 695 308.
Vendo. Patines siminuevos de Decathlon. 
Varios modelos. Tel. Gloria 695 695 309.
Oferta de treball. Busquem comercial 
per a Publi-vip imatge i comunicació amb 
experiència en el sector retolació-impresió 

digital. Imprescindible vehicle propi. Enviar 
CV a:info@publi-vip.com.
Vendo. Un parque infantil, una hamaca, 
un desinfectador de biberones, 2 calienta-
biberones y 2 sacos de paseo de cocheci-
to. Precio a convenir. Tel. 696 587 822.
Compro. Tebeos antics, còmics de super-
herois, llibres, àlbums de cromos, calen-
daris i joguines. Tel. 630 930 616.
Es lloga. Pis a la plaça de l’Església (60 
m2), tot exterior, 3 habitacions. Preu a con-
venir. Tel. 625 569 938 (Esther) 
Es lloga. Plaça de pàrquing al costat de la 
plaça de l’Església. Tel. 625 569 938.
Classes particulars. Professor interí lli-
cenciat en CC Químiques dóna classes de 
Física, Química i Matemàtiques. Tel. 687 
826 761. homeomorfa@yahoo.es.
Busco trabajo. Hombre de 53 años se ofre-
ce para trabajar de vigilante de seguridad, 
carretillero o camarero. Tel. 648 194 337.

anuncis gratuïts    Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat



271a quinzena | Novembre 2013 Esports

Després d’un inici amb alguns 
dubtes, el sènior B del CD 
Montcada sembla que ja ha 
trobat el seu millor nivell de 
joc i resultats. L’equip de Juan 
Meca, que només havia sumat 
un punt a les tres primeres jor-
nades, ha encadenat dues vic-
tòries consecutives contra l’EF 
Barberà-Andalucía B (2-3) i La 
Salle Bonanova (4-0) que l’han 
permès pujar fins a la novena 
posició del grup 15 de Quarta 
Catalana amb 7 punts | RJ 

FUTBOL. QUARTA CATALANA

El sènior B verd millora el seu joc  
i encadena dues victòries seguides 
L’equip de Juan Meca, que encara no havia guanyat, suma sis punts en dues jornades

El segon equip verd s’ha recuperat bé dels problemes inicials i ja suma un total de 7 punts
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El sènior femení de l’EF Montca-
da, que a les últimes temporades 
s’havia mostrat inexpugnable en 
els seus partits a casa, està patint 
massa aquest any com a local. 
Les montcadenques ja acumulen 
dos enfrontaments seguits a casa 
empatant –l’últim, contra el Mar-
tinenc (1-1). “L’equip no surt amb 
la mateixa intensitat en els par-
tits a Montcada, potser perquè 

s’havia acostumat a no perdre 
mai. La pressió d’haver de guan-
yar sempre tampoc ajuda, però 
si l’equip treballa bé, podem mi-
llorar aquests resultats”, explica 
el tècnic, Adriano Bujalance.
Les montcadenques, que han su-
mat tots els punts que han dispu-
tat com a visitants i que a l’últim 
desplaçament van superar la Fun-
dació Júpiter (0-1), són quartes 
amb 14 punts.  

Rafa Jiménez | Redacció

El CD Montcada, que havia 
començat la lliga amb una molt 
bona dinàmica, ja ha acumu-
la dues derrotes consecutives. 
L’última es va produir a la 8a jor-
nada al sempre complicat camp 
de La Jonquera (1-0). Amb el 
marcador ja en contra, Albert 
Hospital va fallar un llançament 
de penal al minut 60. “Això em 
preocupa perquè en aquesta 
categoria és molt complicat fer 
gols i ja portem dos de tres pe-
nals a favor fallats”, explica el 
tècnic Jordi Salvanyà, a qui no li 
agrada veure com el seu equip ha 
perdut dos partits seguits, “tot i 
que hem de mirar les circums-
tàncies d’aquestes derrotes, to-
talment immerescudes”. Una 
setmana abans, els montcadencs 

van perdre un altre partit contra 
l’UE Vic (1-2) després d’un final 
boig, rebent un gol en contra al 
minut 94. Els verds ocupen ara 
la setena posició amb 13 punts.  

Consternació. El Girona B, pro-
per rival del CD Montcada, ha 
perdut el seu porter, Nil Marín,  
de 20 anys, qui va morir el 26 
d’octubre en accident de cotxe.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada paga els seus errors  
i no suma cap punt en dues jornades
A la Jonquera va fallar un penal el segon que desaprofita des de l’inici de lliga

El CD Montcada no va poder tornar de La Jonquera amb cap punt i baixa posicions a la taula

A
R

X
IU

/ 
S

ÍL
V

IA
 A

L
Q

U
É

Z
A

R

Ho ha guanyat tot a fora, però ja acumula dos empats a casa

L’EF Montcada, amb 
problemes com a local

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Les noies de Bujalance estan exhibint dues cares ben diferents com a locals i com a visitants

A
R

X
IU

/L
A

U
R

A
 G

R
A

U

Els homes de ‘Pinti’ ocupen la quarta posició per la cua

L’UE Sant Joan entra  
en posicions de descens

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan va pagar la seva inexperiència i va perdre el primer partit a casa contra la Guineueta

La Unió Esportiva Sant Joan 
Atlètic ha entrat en llocs de des-
cens al grup 2 de Segona Catalana 
després de perdre a la 8a jornada 
el seu primer partit com a local. 
L’EE Guineueta, amb un dels pres-
supostos més elevats de la catego-
ria, però que no havia començat 
bé la lliga, es va emportar els tres 
punts de Can Sant Joan després de 
remuntar un 1 a 0 en contra, tot 
i jugar amb un home menys des 
del minut 53. “Paradoxalment, 
la seva expulsió ens va perjudi-

car. Ells van aprofitar la seva 
experiència i es van llançar a 
l’atac. Nosaltres ens vam tirar 
massa enrere”, comenta el tèc-
nic José Manuel Martín ‘Pinti’,   
preocupat per veure l’equip a la 
quarta posició per la cua amb 9 
punts. “No és moment de tenir 
urgències, peró hem d’anar pun-
tuant per no entrar en una dinà-
mica negativa”, diu l’entrenador 
dels montcadencs, que una set-
mana abans s’havien quedat a dos 
minuts de sumar els tres punts al 
camp de l’UE Sants (1-1).

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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Marc ‘Pitu’ Rodríguez ja no és 
tècnic de l’UD Santa María, 
que acumula quatre derrotes se-
guides, les últimes contra l’EF 
Barberà-Andalucía B (2-5) i el 
Mirasol-Baco Unión (5-4). “Al 
marge dels resultats, m’he 
trobat molt sol. El club està 
trencat, no em parlo amb el 
president (Francisco Romero) i 
no hi ha material ni per entre-
nar”, ha explicat ‘Pitu, qui també 
començava a tenir mala relació 
amb alguns jugadors | RJ

Marc ‘Pitu’ Rodríguez deixa la 
banqueta de l’UD Santa María
El tècnic marxa per culpa dels resultats negatius i la nul·la relació amb el president

El ja extècnic Marc ‘Pitu’ Rodríguez, a la dreta, amb dos dels seus jugadors durant un partit
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El Broncesval continua amb la 
seva línia irregular i a la 7a jorna-
da ha encaixat la seva tercera de-
rrota a la pista del Manresa (5-4). 
Tot i marxar al descans amb un 0 
a 1 favorable gràcies a un gol de 
Gerard Esteller, qui ja ha tornat a 
l’equip després de la seva lesió, els 
montcadencs no van poder apro-
fitar les seves oportunitats i, a la 
segona part, van arribar a perdre 
per 4 a 1. A 25 segons del final, 
Riquelme va fer l’empat, però una 

falta “inexistent”, segons el parer 
del tècnic del Broncesval, Lolo 
Rodríguez, va provocar la derrota. 
“El problema és que, tot i crear 
moltes ocasions, no tanquem els 
partits i els rivals, que sempre 
juguen molt motivats contra no-
saltres, ens acaben fent mal”. 
Una setmana abans, el Broncesval, 
desè amb 10 punts, va viure l’altra 
cara de la moneda quan un gol de 
Roger Bonet, a quatre segons del 
final, li va donar la victòria contra 
un dels líders, el Pallejà (4-3). 

Guanya i perd a l’últim sospir en les dues últimes jornades

Rafa Jiménez | Redacció

Cara i creu per al 
Broncesval Montcada

FUTBOL SALA. SEGONA B

El Broncesval viurà una nit his-
tòrica el 5 de novembre, a les 
21.15h, amb el partit de la segona 
ronda de la Copa del Rei contra 
un equip de Primera Divisió, el 
Xota Navarra, al pavelló Miquel 
Poblet. Per aquest duel, l’entrada 
serà lliure, tot i que el club dema-
narà un donatiu de tres euros. 
“Serà un partit especial contra 
un equip de la màxima cate-
goria i estem confiats en poder 
donar la sorpresa”, diu el presi-
dent Pedro Litrán | RJ

El partit de Copa 
es jugarà el 5 de 
novembre i serà 
de pagament

El sènior de futbol sala de l’EF 
Montcada continua oferint una 
molt bona imatge a la Segona 
Catalana i es manté invicte. A 
l’última jornada, l’equip de José 
Luis Carrasco va superar amb 
contundència l’AE Sant Andreu 

(5-2), victòria que el consolida a 
la segona posició amb 10 punts, a 
dos del líder, el Port de Barcelona. 
Els montcadencs es van deixar els 
primers punts de la temporada a la 
pista del tercer, el Barri Can Calet, 
en un partit ple d’alternatives que 
va finalitzar amb un empat (5-5). 

El conjunt és segon, amb tres victòries i un empat

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada segueix 
invicte a Segona Catalana

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

El sènior de l’EF Montcada s’està adaptant a la perfecció a la Segona Catalana de futbol sala

L’AFS Bosc d’en Vilaró va acon-
seguir a la 5a jornada la seva se-
gona victòria de la temporada 
contra l’FS Unión Llagostense 
(7-6). Després d’aquest triomf, 
que va servir per oblidar la 
derrota d’una setmana abans a 
la pista d’un dels tres líders, el 
Futsal Dante (9-5), els montca-
dencs ocupen la sisena posició 
amb 7 punts | RJ

Segon triomf 
per a l’AFS Bosc 
d’en Vilaró

El Broncesval ha viscut dos finals de partit ben emocionants, tot i que amb resultats diferents

L’AE Can Cuiàs té aquesta tempo-
rada dos equips sèniors, tot i que 
fins a l’últim moment va intentar 
formar tres. El C juga al grup 2 
de Tercera Divisió i és setè amb 6 
punts. Després de guanyar els dos 
primers partits, ha encadenat dues 

derrotes seguides contra l’AEE 
Jungfrau  (5-4) i el Sagarra (3-5).

Sènior A. S’ha situat quart al grup 
4 de Segona Catalana amb tres 
victòries consecutives, les darreres 
contra el Futsal Rosario Central B 
(3-7) i el CN Caldes (3-2).  

L’A de 2a és quart després de guanyar tres partits seguits

Rafa Jiménez | Redacció

Fre a l’AE Can Cuiàs C que 
perd dos partits seguits

L’equip C, entrenat per Alfonso Anés, s’ha creat aquesta temporada i juga a la Tercera Catalana
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L’AFS Bosc d’en Vilaró ja té dues victòries
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Després de perdre en el debut 
al grup 3 del Campionat Terri-
torial de Tercera contra l’UE 
Sant Gabriel-Viladecans (50-56) 
i descansar a la segona jornada, 
el sènior femení A de l’Unió  
Bàsquet MIR va aconseguir, el 
20 d’octubre, la seva primera 
victòria contra el CB Sentmenat 
(66-65). Una setmana més tard, 
l’equip que entrena Óscar Sala va 
caure a la pista del Bàsquet Feme-
ní Ripollet (55-48) i, de moment, 
ocupa la tercera posició per la cua 
amb 4 punts. “És un equip to-
talment nou amb 15 jugadores 
i no acabem d’engegar. Hem 
d’estar més a dalt a la classifi-
cació, però encara ens queden 
dues o tres setmanes de treball 

per estar a punt. Hem com-
petit a tots els partits, però no 
acaben d’arribar les victòries”, 
ha explicat Òscar Sala. 

Més resultats. Per saber què han 
fet la resta dels equips del club 
(fins a júniors) es pot consultar la 
pàgina web www.laveu.cat.

BÀSQUET

El sènior femení A de l’UB MIR 
guanya el seu primer partit oficial
Suma un triomf en tres jornades i el tècnic, Òscar Sala, parla d’un equip “en formació”

Al sènior femení A de l’UB MIR encara li manca una miqueta per arribar al seu màxim nivell de joc

Rafa Jiménez | Redacció

KORFBAL

A l’espera del debut del Multióp-
ticas Isis A, que jugarà el seu pri-
mer partit a la Lliga Nacional el 
2 de novembre a casa contra el 
CE Vilanova i la Geltrú, qui ha 
tingut un excel·lent inici de tem-
porada ha estat el segon equip. 
Els nois i noies que entrena Juan-
ma Fernández han sumat dues 
victòries a les dues primeres 
jornades disputades a domicili. 
Els montcadencs són líders des-
prés de guanyar a les pistes del  
CK Badalona-La Rotllana (8-23) 
i del Baix Empordà (13-21). “Es-
tem mostrant un gran nivell 
en atac, tot i que encara hem 
de millorar en defensa. La va-
loració d’aquest inici és molt 
positiva i volem acabar entre 

els quatre primeres a la Copa i 
a la Lliga. A partir d’aquí, ja es 
veurà a on arribem”, comenta 
Juanma Fernández.

L’A debuta el 2 de novembre contra el Vilanova i la Geltrú

Dues victòries a domicili 
per al Multiópticas Isis B

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior A va iniciar la lliga amb victòria

La secció de Wushu del Club Ten-
nis Reixac, amb un any de vida, 
afronta el 9 de novembre la seva 
primera participació al campio-
nat d’Espanya, a la modalitat de 
Shuai Jiao, que es farà a Oropesa 
del Mar (Castelló). L’equip del 
CT Reixac està format per Ve-
rónica Monje (-65 kilograms); 
Óscar Cendón (-70); Eduard 
Méndez –que dirigeix l’equip– i 
Edgar Gómez (-75); Dani Barre-
ra i Dani Castillo (-80); Eduardo 
Vázquez (-85); Víctor López, 
Sergi Rubial i Gerard Garrido 
(-90), i Jorge Fernández (+90). 

ARTS MARCIALS

L’equip de Wushu del CT Reixac 
afronta el campionat d’Espanya
Debuta en una competició oficial el 9 de novembre a Oropesa del Mar (Castelló)

Alguns dels integrants de l’equip de wu-shu que forma part del Club Tennis Reixac

Rafa Jiménez | Redacció

> July i Judit León (CT Reixac) brillen en pàdel
La parella formada per July León 

i Judit León –foto–, del Club Ten-

nis Reixac, va ser finalista a la 

primera categoria femenina a una 

de les proves del Circuit de Pà-

del Adeslas SegurCaixa-Mundo 

Deportivo que es va celebrar el 

19 d’octubre al Club de Tennis 

Barcino. Les montcadenques van 

perdre per 6-2 i 6-3 contra una 

parella de l’entitat amfitriona | RJ 

El TT La Unió va encaixar la seva primera derrota de la temporada el 27 

d’octubre a la pista del CTT ATC Molins de Rei (4-3). Aquesta ensopegada 

va posar fi a la bona ratxa dels montcadencs que, tot i debutar aquest any 

a la Segona B, havien sumat quatre victòries consecutives a les primeres 

jornades. El darrer triomf es va produir a casa contra l’AE Falcons Sabadell 

(6-0) | RJ

> Primera derrota per al Tennis Taula La Unió
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L’oferta esportiva d’activitats 
extraescolars que ha ofertat 
l’AMPA de l’escola Reixac per 
al nou curs ha tingut  molt bona 
acollida entre les famílies, amb 
un total de 160 infants. La gran 
novetat ha estat la incorporació 
de l’atletisme, que ha atret una 
desena de nens i nenes. També 
es fa patinatge (17), futbol (16), 
multiesport (17), iniciació espor-
tiva (21) i una nova modalitat 
de psicomotricitat anomenada 
psico-ball (33). També és nove-
tat la creació, en col·laboració 
amb Montcada Aqua, d’un 
grup de natació, amb una cin-
quantena d’alumnes.

Nou funcionament. Les activi tats 
les realit zen monitors d’Aprén 
Jugant, l’empresa de lleure que 
aquest curs organit za les ex-
traescolars –també a l’Elvira 

Cuyàs, al Font Freda, al Mitja 
Costa i a El Viver–, en aplicació 
de la normativa que obliga a 
regular el personal docent i sota 
la supervisió de cada AMPA.  
“Hem notat un augment de 
les inscripcions perquè s’ha 

ampliat l’oferta i, a nivell glo-
bal, s’han ajustat els preus”, 
ha explicat Cristina Del Olmo, 
secretària de l’AMPA. Les úni-
ques activitats esportives que 
no han tirat endavant són el 
bàsquet i l’handbol.  

ESPORT ESCOLAR

L’atletisme, principal novetat de 
les extraescolars del col·legi Reixac

Rafa Jiménez | Redacció

L’AMPA ha ampliat l’oferta d’activitats, en què també destaquen psicoball i natació

Ildefons Teruel, president de la JAM, és l’encarregat de fer les classes d’atletisme al Reixac

El nou Unió Bàsquet MIR ha 
confeccionat quatre equips ca-
dets per a aquesta temporada: 
dos masculins i dos femenins. 
L’A masculí va iniciar la lliga el 
19 d’octubre al grup 9 del nivell 
B i va debutar amb bon peu, 
aconseguint la victòria al gim-
nàs municipal contra el CEB 
Ronçana (75-38). Els montca-
dencs, entrenats per Ernest Se-
rratossa i Núria Villaronga, van 
perdre una setmana més tard a 
la pista del Maristes Ademar B 
(69-44).

Rafa Jiménez | Redacció

Va guanyar el CEB Ronçana (75-38) en el seu debut a la lliga

El cadet A de l’UB MIR 
comença amb un triomf

BÀSQUET. NIVELL B CADET

Primer partit del cadet B, primera victòria

Va sumar la seva primera victòria a la segona jornada a casa

Primers passos del nou 
juvenil femení lassal·lià

HANDBOL. CH LA SALLE

El juvenil femení ha començat amb bon peu

El planter del CH La Salle té 
aquesta temporada dues nove-
tats: un segon cadet masculí i un 
juvenil femení. Les noies que en-
trena Àlex Expósito, jugador del 
primer equip que també dirigeix 
l’infantil femení, van aconseguir 
la seva primera victòria a la se-
gona jornada a casa contra el 
BM Pau Casals (38-15) que li va 
servir per oblidar la derrota en 
el debut a la pista de l’Handbol 
Sant Cugat (25-22) | RJ
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Marc García, de 13 anys, no va 
poder finalitzar la darrera cursa de 
la Copa d’Espanya de Velocitat, a 
la categoria Pre Moto3, que es va 
disputar el 27 d’octubre al circuit 
de Los Arcos (Navarra). El pilot 
montcadenc, que havia guanyat la 
penúltima prova disputada a Xes-
te (València) el 15 de setembre i 
que corre amb l’escuderia francesa 
BMS, va aconseguir la pole position, 
però va caure quan anava lide-
rant la cursa, fet que li va fer per-
dre les opcions que encara tenia 
d’aconseguir el campionat, que ha 
acabat a mans del guanyador de la 
cursa, el valencià Arón Canet | RJ

Rafa Jiménez | Redacció

El montcadenc, que anava líder, va perdre el campionat

García cau a la darrera 
cursa de Pre Moto3

MOTOCICLISME

Marc García, quan va visitar La Veu

Rafa Jiménez | Redacció
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MONTCADA AQUA

Compromís per trobar solucions  
als problemes del complex esportiu
L’Ajuntament i Geafe demanen disculpes i afirmen que s’està treballant en fer millores

Un mes i mig després de la seva 
reobertura, les instal·lacions 
de Montcada Aqua continuen  
tenint algunes deficiències que 
han generat queixes per part 
dels  usuaris. Les dutxes, amb 
una temperatura que no es pot 
regular manualment i problemes 
de drenatge, són el principal mo-
tiu de preocupació. En aquest 
sentit, l’Ajuntament ha emès un 
comunicat en què manifesta que 
els seus serveis tècnics i els de 
l’empresa Geafe, concessionària 
del complex, treballen per so-
lucionar aquests problemes. 
“Lamentem les molèsties que 
estan provocant aquestes repa-
racions als usuaris i els agraïm 
sincerament la seva paciència, 
però, tot plegat, ho fem per mi-
llorar l’equipament”, ha dit el 
regidor d’Esports i president de 
l’IME, Marc Rodríguez (PSC).
Sobre les dutxes, els responsa-
bles indiquen que s’està treba-
llant per millorar-ne el drenatge, 
ampliant els tubs de recollida 
d’aigua, i per ubicar-ne els ruixa-

dors de forma que no quedin 
massa a prop de la paret, com 
succeeix actualment. 
Respecte la temperatura de 
l’aigua, s’estan fent canvis en 
la instal·lació per solucionar els 
problemes que s’estan donant. 
“Des del primer moment en 
què hem rebut la primera 
queixa, hem començat a tre-
ballar per trobar solucions”, 
ha explicat el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Juan Parra 
(PSC), qui assegura que des del 
consistori s’ha tingut molt en 

compte els usuaris i també de-
mana “disculpes per les inco-
moditats d’aquests dies”. 

Coberta. Geafe va informar amb 
una carta als seus abonats que 
els treballs d’impermeabilització, 
que es van ajornar el 4 d’octubre 
a causa de la pluja, es van poder 
fer posteriorment. Al tancament 
d’aquesta edició, està previst que 
es faci la reparació del corona-
ment de les platges de la piscina 
gran i de la lúdica entre el 31 
d’octubre i l’1 de novembre. 

Rafa Jiménez | Redacció

Montcada Aqua va estar tancat entre el 26 d’agost i el 16 de setembre fer una sèrie de reparacions
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L’estadi de la Ferreria va gaudir 
d’un gran ambient a les grades 
durant la disputa, el 19 d’octubre, 
del derbi juvenil entre l’EF 
Montcada A i el CD Montcada. 
La victòria va ser per als verds 
gràcies als gols d’Alberto Muñoz 
i Daniel Martínez a la segona 
part. L’equip de Cristóbal Casa-
do, que una setmana més tard va 
perdre amb el Sant Quirze (0-1), 
ocupa la desena posició amb 6 
punts. Els vermells, entrenats per 
José Manuel Jurado, són sisens i 
a l’última jornada van guanyar el 
Vilassar de Mar C (0-5).

FUTBOL. PRIMERA DIVISIÓ JUVENIL

El CD Montcada s’emporta el duel 
de juvenils davant de l’Escola (0-2)

Rafa Jiménez | Redacció

Tot i perdre, els vermells van per davant a la classificació i ocupen la sisena plaça
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Amb un gran ambient a les grades, el juvenil del CD Montcada va guanyar el derbi local

El Broncesval disposa aquesta 
temporada d’11 equips del plan-
ter que seran presentats el 3 de 
novembre, a les 12h, al pavelló 
Miquel Poblet, coincidint amb el 
partit del primer equip.

Juvenil B. És un dels conjunts de 
nova formació al club i ha ini-
ciat molt bé el seu camí al grup 
4 de Tercera amb dues victòries 
contra el Grups Arrahona (2-5) i 
l’FS Cerdanyola (1-0).

Rafa Jiménez | Redacció

El juvenil B, de nova formació, ha començat molt bé la lliga

El club presentarà els seus 
equips el 3 de novembre

FUTBOL SALA. BRONCESVAL

El juvenil de futbol sala de l’EF 
Montcada ha estat un dels últims 
equips en entrar en competició i 
va debutar el 19 d’octubre al grup 
3 de Segona Divisió amb una vic-
tòria a casa contra l’FS Montsant 

(4-3). Una setmana més tard, els 
montcadencs van perdre el primer 
partit a la pista d’uns dels líders, el 
SAFA Anosda Sabadell (4-3) i, de 
moment, ocupen la setena posició 
amb 3 punts | RJ

Va guanyar en el debut a casa contra l’FS Montsant (4-3)

Un triomf i una derrota en 
l’inici del juvenil de l’EFM

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ JUVENIL

Mateix resultat (4-3), però amb signe diferent, en els dos partits del juvenil de futbol sala vermell

Primers partits de competició per 
als patufets vermells a la ‘Debutant’

L’equip de patufets, amb nens i nenes, estrena aquesta temporada la sensació de competir

La competició oficial al grup 34 
de la Segona Divisió cadet va 
començar el 6 d’octubre, però 
el CD Montcada no va poder 
debutar fins a la tercera jorna-
da –descansava a la primera i a 
la segona havia de jugar contra 
un rival que s’ha retirat. En els 
dos partits que sí ha disputat, 
els verds han començat amb 
bon peu, aconseguint dues 
victòries contra la Roureda A 
(6-4) i el cuer, La Planada (0-3). 
L’equip verd, entrenat per Da-
niel Rodríguez, es manté invic-
te i ocupa, de moment, la sise-
na posició amb sis punts | RJ

El cadet verd inicia la lliga a Segona 
amb dues victòries en dos partits

El cadet del CD Montcada ha iniciat amb bon peu la competició i suma sis de sis punts possibles

La Federació Catalana de Fut-
bol ha creat una nova categoria 
per als jugadors més petits ano-
menada Debutants. L’equip de 
patufets de l’EF Montcada està 
integrat al grup 6 i, de moment, 
no està tenint massa sort amb els 
seus resultats, tot i que a aques-
tes edats el que menys importa 
és el marcador. A les dues pri-
meres jornades, els montcadencs 
han perdut contra l’EF Barberà-
Andalucía (0-11) i el Can Rull 
Rómulo-Tronchoni (9-0) | RJ
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El nou juvenil B del Broncesval, en acció

> Campionat de Catalunya de comarques
El cap de setmana del 9 i 10 de novembre comença el Campionat 

de Catalunya de comarques on el Club Tennis Reixac ha inscrit cinc 

equips a diferents categories: absolut, júnior i cadet masculí i infantil 

i cadet femení | RJ
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FUTBOL. DEBUTANTS

FUTBOL. SEGONA DIVISIÓ CADET


