
26 2a quinzena | Novembre 2013Esports

Esports FUTBOL
Pere Ricart agafa el relleu de Marc 

‘Pitu’ Rodríguez a la banqueta de 

l’UD Santa María
PÀG. 27

L’Umacón Zaragoza, de Primera 
Divisió, serà el proper rival del 
Broncesval als vuitens de fi nal de 
la Copa del Rei. L’eliminatòria 
es jugarà a partit únic al pavelló 
Miquel Poblet el 10 o 11 de des-
embre. Serà un moment històric 
per a l’FS Montcada que el 5 de 
novembre ja va donar la gran 
sorpresa després de superar un 
altre equip de Primera, el Mag-
na Xota Navarra (3-1). La baixa 
de tres jugadors importants del 
Xota encara va motivar més els 
montcadencs, que van oferir un 
gran espectacle a l’afi ció que es 
va acostar per veure el partit. 
Marty i Gerard Esteller, en dues 
ocasions, van ser els golejadors 
locals. “Va ser una nit mag-
nífi ca amb un ambient a les 
grades com el d’abans, quan el 
club jugava a Plata”, comenta 
el tècnic, Lolo Rodríguez.  
Amb la Copa del Rei aparcada 
fi ns a desembre, l’equip ha traslla-
dat el seu bon moment a la lliga. 
“Em feia por que el cansament 
o la eufòria ens perjudiqués 
a la competició regular, però, 
afortunadament, això no està 
passant”, explica Rodríguez, 
qui veu amb satisfacció com el 
seu equip ha encadenat dues vic-
tòries davant del Sant Cugat FS i 
l’Esparraguera que l’han permès 
pujar fi ns a la cinquena posició 
del grup 3 de Segona B. 

L’últim triomf, a la 9a jornada, es 
va haver de lluitar fi ns al fi nal. Els 
montcadencs van remuntar dues 
vegades a la primera meitat i es 
van anar al descans guanyant per 
2 a 3. A la segona, i amb empat 
a 4 al marcador, Gerard Esteller 
va aconseguir el gol de la victòria 
–el segon en el seu compte par-
ticular– gràcies a un llançament 
de doble penal a un minut i mig 
del fi nal. La resta de golejadors 
montcadencs van ser Roger Bo-
net, Carlitos Riquelme i Adrià 
Esteller. Lolo Rodríguez valora 
molt positivament la recuperació 
d’un “home gol” com Gerard 
Esteller, però es mostra preocu-
pat davant la manca d’encert 
de l’equip en atac: “Generem 
moltes ocasions de perill, però 
no entren i sempre acabem pa-
tint”. 

Tres punts més. La victòria a Es-
parraguera va fer bo el triomf 
d’una setmana abans al pavelló 
Miquel Poblet contra el cuer, el 
Sant Cugat (5-2). Amb gols de 
Roger Bonet, en dues ocasions, 
Marty, Riquelme i Gerard Este-
ller els montcadencs van lligar 
una còmoda victòria. L’equip 
ocupa ara la cinquena posició 
amb 16 punts i afronta dos par-
tits consecutius com a local, el 
segon d’ells contra l’acutal líder, 
la Unión Santa Coloma, que 
acumula 20 punts.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

El Broncesval Montcada millora a la lliga 
empès pel seu gran èxit a la Copa del Rei
Després d’eliminar el Xota, jugarà els vuitens de la competició del KO contra un altre equip de Primera Divisió, l’Umacón Zaragoza

> Presentació de 
tota la família
L’FS Montcada va presentar el 3 de 

novembre els seus 12 equips (un 

sènior i 11 del planter). Tots ells 

van desfi lar davant de l’afi ció i van 

rebre paraules d’ànim del presi-

dent, Pedro Litrán, i de l’alcaldessa, 

María Elena Pérez (PSC), qui va 

assistir a l’acte acompanyada del 

regidor d’Esports i president de 

l’IME, Marc Rodríguez (PSC), i va 

ser obsequiada amb una samarre-

ta ofi cial del club | PA
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El Broncesval sembla haver oblidat els dubtes de l’inici de temporada i està en un gran moment de forma, tant a la lliga com a la Copa del Rei

PÀG. 28

HANDBOL
Albert Maresma (CH La Salle) ja 

és el segon màxim golejador 

del grup català de Nacional
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El CD Montcada està en una 
dinàmica negativa i ja acumula 
quatre derrotes consecutives 
que l’han fet baixar fins a la vui-
tena posició del grup 1 de Pri-
mera Catalana amb 13 punts. 
Els verds no guanyen des del 
13 d’octubre i a les dues últi-
mes jornades van perdre amb 
dos rivals gironins. El nou lí-
der, el Girona B, va tornar a la 
competició després de la mort 
del seu porter, Nil Marín, i es 
va emportar els tres punts de 
l’estadi de la Ferreria gràcies a 
un solitari gol al primer quart 
d’hora. Una setmana més tard, 
els montcadencs van perdre a 
Banyoles (3-1) en un partit que 
es va decidir a la segona mei-

tat. Amb l’empat a 0, l’àrbitre 
va anul·lar un gol als verds 
que va ser molt protestat per 
la banqueta. “No veig el fu-
tur ni negre ni clar. Estem 
en um moment d’incertessa, 

però queda molta lliga i no 
ens hem de tirar dels cabells. 
Jo confio sempre molt en la 
meva feina, tant quan guan-
yo com quan perdo”, explica 
el tècnic, Jordi Salvanyà. 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada pateix quatre derrotes 
seguides i cau a la vuitena posició
Els verds van perdre contra dos rivals gironins i no guayen des del 13 d’octubre

El CD Montcada no troba, de moment, la manera de sortir de la seva dinàmica negativa de resultats
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L’UE Sant Joan-Atlètic Montcada 
continua en posicions de descens 
–és quarta per la cua amb 9 punts– 
i ja acumula tres derrotes seguides 
–no puntua des de l’empat al camp 
de l’UE Sants (1-1) i no guanya 
des del 13 d’octubre. Després d’un 
mal partit al camp del Molletense 
(3-0), on va encaixar tots els gols a 
la primera meitat, els montcadencs 
van millorar el seu joc, sense gai-
re més sort, en el següent partit a 
casa contra un rival directe com el 
Premià de Dalt (1-2). L’equip del 

Maresme, tercer per la cua amb 
7 punts, va aprofitar les dues úni-
ques ocasions que va disposar. 
“No mereixíem la derrota, ni 
tan sols l’empat. El que ens passa 
és que ara no entra la pilota. Les 
dinàmiques negatives són difí-
cils de trencar i el més complicat 
serà aconseguir la primera vic-
tòria”, diu el tècnic, José Manuel 
Martín ‘Pinti’, qui espera anar re-
cuperant alguns dels tres lesionats 
que té. Qui ja no segueix el club és 
Gerard González, que marxa per 
motius personals. 

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení de l’EF Montca-
da va salvar un punt in extremis a 
la 8a jornada al camp del Soses 
Femení (1-1) gràcies a un gol de  
Nerea Rodríguez a l’últim minut 
després d’un partit molt compli-
cat marcat pel fort vent i el la-
mentable estat del terreny de joc. 
“Ja estàvem avisats que hau-
ríem de jugar gairebé en un 
hort. El partit va ser com una 
batalla i no em puc queixar 
perquè continuem invictes”, 
comenta el tècnic, Adriano Bu-
jalance. Aquest empat va arri-
bar una setmana després d’una 
victòria a casa contra  l’ECF Les 
Garrigues (5-4) que li va donar 
la segona posició provisional a 
les montcadenques, que ara són 
quartes amb 18 punts.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El femení de l’EFM es manté invicte 
després de salvar un punt in extremis
Les noies de Bujalance van poder rescatar un punt de ‘la batalla’ de Soses Acumula tres derrotes seguides i segueix quart per la cua 

L’UE Sant Joan no trenca 
amb la dinàmica negativa

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’equip de Can Sant Joan no aconsegueix cap victòria des de mitjans d’octubre
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El partit de debut del substitut de ‘Pitu’ es va suspendre

Pere Ricart, nou tècnic 
de l’UD Santa María

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Pere Ricart s’ha fet càrrec de l’UD 
Santa María després de la mar-
xa de Marc ‘Pitu’ Rodríguez. El 
nou tècnic és conegut entre els 
cercles futbolístics de la localitat 
ja que va estar vinculat a l’EF 
Montcada i a l’UE Sant Joan- 
Atlètic. Ricart assumeix la direc-
ció del Santa María en un moment 
d’hores baixes per a l’equip que 
ocupa la 12a posició amb 6 punts. 
“De moment, no em plantejo 
grans expectatives, cal que ens 
coneguem mútuament i, a par-
tir d’aquí, veuré quin estil de 
joc podem aplicar”, ha explicat 
l’entrenador. Ja sense ‘Pitu’ i enca-
ra sense Ricard, l’equip va trencar 
la seva mala ratxa amb una vic-
tòria al camp de La Salle Bonano-
va (1-4). El nou tècnic va debutar a 
la 8a jornada contra el Bellaterra a 
casa. Amb empat a 1 al marcador, 
i a deu minuts del final, el partit 
es va suspendre per l’actitud dels 
jugadors visitants.  

Resposta a ‘Pitu’. La directiva del 
club de Terra Nostra s’ha mos-
trat sorpresa amb la reacció de 
l’extècnic, qui va manifestar des-
avinences amb el president, Fran-
cisco Romero. Segons fonts de 
la junta, ha estat ‘Pitu’ qui no ha 
volgut parlar amb Romero. Així 
mateix, la directiva ha aclarit que 
ja ha resolt els problemes financers 
que arrossegava. 

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció

> Yonki Love crea l’himne de l’Escola
L’EF Montcada ha estrenat un himne, compost i interpretat per Yonki Love, 

qui va acceptar la proposta que li va fer el seu amic Antonio Moya, tècnic 

i membre de la directiva. La cançó s’ha grabat a l’estudi que el productor 

Abel Jazz té a Santa Perpètua i va comptar amb la participació del gui-

tarrista Juan Castillo i d’alguns jugadors de l’EFM que van fer els cors. 

El nou himne es pot escoltar en aquest enllaç: https://m.youtube.com/

watch?v=fEw0oqhYA4E | RJ
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> El sènior B ja 
mira a la part alta
El CD Montcada B s’apropa a la 

part privilegiada del grup 15 de 

Quarta Catalana gràcies a quatre 

victòries seguides. Les dues últi-

mes van arribar contra l’EF Base 

Ripollet B (3-0) i el Bellaterra (1-4). 

L’equip ja és cinquè amb 13 punts, 

a cinc del líder, l’UDAF Inter, que té 

un partit menys. “Hem millorat en 

actitud i en la capacitat per ma-

terialitzar les ocasions”, diu el seu 

entrenador,Juan Meca | RJ

Rafa Jiménez | Redacció

Pere Ricart, nou entrenador del Santa María
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Per primera vegada a la tempo-
rada, i després de 8 jornades, el 
sènior masculí del CH La Salle 
ha encadenat dues victòries con-
secutives. L’última es va produir 
al pavelló Miquel Poblet contra 
el Joventut Handbol Mataró 
(33-31), rival a qui els lassal·lians 
han superat a la classifi cació –els 
homes de Jaume Puig són ara 
vuitens–. Els montcadencs, que 
van arribar als últims cinc mi-
nuts perdent d’un gol, van re-
accionar a la recta fi nal per em-
portar-se un triomf vital. Albert 
Maresma va sumar 11 gols i ja és, 
amb 51 i una mitjana de 6,38 per 
partit, el segon màxim golejador 
del grup català de Nacional i el 
12è d’Espanya. El capità Xavi 
Benítez va tornar a jugar, però 
l’equip, encara sense Chus Jimé-
nez, ha perdut per al que resta 
de temporada Fran Peregrina, 
que a fi nals de gener serà operat 
del genoll. “Tot i perdre defi ni-

tivament Fran, hem recuperat 
jugadors i això ens permet ser 
competitius i tornar a tenir con-
fi ança en el nostre joc”, explica 
Jaume Puig. Una setmana abans, 
els montcadencs també havien 
guanyat a la complicada pista del 
Sant Esteve Sesrovires (27-30) i, 
de moment, s’han allunyat dels 
llocs de descens.

Sènior B. L’equip de Dídac de la 
Torre està a la part mitja de la 
taula amb un balanç de dues vic-
tòries i dues derrotes en quatre 
jornades. Després de guanyar el 
seu primer partit a casa contra 
l’Handbol Bordils (29-28), els 
montcadencs van caure de forma 
ajustada a la pista de l’H. Procer 
Cerdanyola (28-27).  

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL

Després de tres triomfs en tres jor-
nades, el sènior femení del CH La 
Salle va deixar escapar el primer 
punt de la temporada amb un em-
pat a casa contra l’OAR Gràcia Sa-
badell B (23-23). El partit entre els 
dos equips més forts del grup D de 
Primera Catalana va ser molt igua-
lat. A 30 segons del fi nal, les saba-
dellenques van fallar un penal i a 

l’última jugada les lassal·lianes van 
desaprofi tar un llançament a por-
ta. “No és un resultat dolent. 
Serà el nostre rival més fort i 
encara mantenim les opcions de 
ser líders”, diu l’entrenador, Joan 
Gosàlvez. 
Una setmaba abans, les montca-
denques havien aconseguit una 
altra victòria contundent a la pista 
de l’Handbol Sant Quirze (10-21).

Va empatar després d’un partit molt igualat contra l’OAR

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení deixa 
escapar el primer punt

El CH La Salle encadena per primera 
vegada dues victòries seguides
Gran moment de forma d’Albert Maresma, qui ja és el segon màxim golejador del grup

La ratxa golejadora d’Albert Maresma –a la foto– està sent decisiva per a la millora dels lassal·lians

El conjunt de Joan Gosàlvez va estar tan a prop de guanyar com de perdre contra l’OAR Gràcia 

El sènior masculí de futbol sala de 
l’EF Montcada continua amb el 
seu excel·lent rendiment al grup 4 
de Segona Catalana. Els homes de 
José Luis Carrasco només han ce-
dit un empat i a la 5a jornada van 
aconseguir el seu quart triomf da-
vant de la Penya Barcelonista Pa-
lau-Solità i Plegamans (6-1). Una 
setmana més tard, els montca-
dencs van sumar tres punts sense 
haver de jugar contra el Palamós 
que s’ha retirat de la competició. 
Després de sis jornades, els ver-
mells són líders amb 16 punts i 
afronten ara dues jornades de-
cisives amb el derbi contra l’AE 
Can Cuiàs (17 de novembre) i la 
visita a la pista del Port Barcelo-
na, l’altre líder del grup.

Juvenil. Amb només tres punts, 
està a la part baixa del grup 2 
de Segona després d’encaixar 
dues derrotes consecutives con-
tra l’AE Babar (1-5) i l’Acció Sant 
Martí-Catalònia (7-4).

Només ha cedit dos punts i comparteix lideratge amb el Port 

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí de l’EFM 
es consolida a la part alta

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA 

L’AE Can Cuiàs manté la seva 
bona línia i a la 6a jornada va su-
mar la seva quarta victòria contra 
el Barri Can Calet B (4-0). L’equip 
d’Óscar Ruiz continua a la quarta 
posició del grup 4 de Segona Ca-
talana amb 12 punts, tot i que té 
pendent un partit contra el CFS 

Premià de Dalt B que es jugarà el 
19 de novembre. 

Sènior C. Va encaixar la seva ter-
cera derrota seguida contra el San 
Cipriano B (3-6). El seu partit a la 
pista de l’Horta-Carmel es va ajor-
nar fi ns al 21 de novembre | RJ

Té un partit pendent que es jugarà dos dies després del derbi

L’AE Can Cuiàs segueix en 
ratxa i es manté quarta

Després d’un inici amb dubtes, l’AE Can Cuiàs arriba al derbi en un bon moment de forma
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Amb un balanç d’una victòria 
i una derrota a les dues últimes 
jornades, l’AFS Bosc d’en Vilaró 
es manté a la sisena posició del 
grup B de Primera –competició 
que organitza la Federació Ca-
talana de Futbol Sala. Els verds 
van perdre a la 6ª jornada a la 
pista del tercer, el Montsant Sala 
5 (4-1), i es van refer una setma-
na més tard contra el Betania 
amb un clar 3 a 0 | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró continua a 
la sisena posició

Gran adaptació del sènior a Segona Catalana

P
E

D
R

O
 D

E
L

A
M

O

P
E

D
R

O
 D

E
L

A
M

O

A
R

X
IU

/S
ÍL

V
IA

 A
L

Q
U

É
Z

A
R

F. SALA 1A TERRITORIAL 
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Còmoda sisena posició per a l’AFS Bosc Vilaró
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BÀSQUET

Després de tres victòries segui-
des, l’equip sots-25 A de la Unió 
Bàsquet MIR va patir el 2 de 
novembre la seva primera de-
rrota contra el líder invicte, el 
CB Tona (52-70). A l’última jor-
nada, l’equip de Rogelio Pérez es 
va retrobar amb la victòria a la 
pista del CE Vilatorta amb un 
ajustat 50 a 51. Els montcadencs 
són quarts del seu grup amb un 
balanç de cinc triomfs i només 
una derrota.

Bon nivell del sots-25 A de l’UB MIR 
amb una única derrota en contra

Rafa Jiménez | Redacció

El sots-25 A de l’UB MIR està fent un bon inici de temporada i només ha perdut un partit

Després de sis jornades, els montcadencs només han perdut contra el líder, el CB Tona

El Multiópticas Isis A, de Lliga Na-
cional, no va iniciar la competició 
el 3 de novembre amb bon peu i 
va perdre en el debut contra el CK 
Vilanova i la Geltrú (11-26). Els 
nois i noies de David Rúa van mi-
llorar a la segona jornada i a la pis-
ta del cuer, el CK Vacarrisses, van 
sumar els primers dos punts grà-
cies al 13 a 15 final. D’altra banda, 
el segon equip del club, de Segona 
Divisió, ja no està invicte. Després 
de guanyar els dos primers partits, 

el Multiópticas Isis B va encaixar 
la seva primera derrota a la pista 
de l’AEE Lladonosa A (26-11). 
Una setmana més tard, l’equip de 
Juanma Fernández, que ha jugat  
els seus quatre partits a domicili, 
es va refer amb un triomf a casa 
del CK Vacarisses B (8-17).

Júnior. L’equip de l’AEE Montse-
rrat Miró, vinculat al CK Mont-
cada, va debutar el 3 de novembre 
amb una derrota a la pista del CK 
Badalona (13-9).  

Després de caure en el debut, va guanyar a Vacarisses

Rafa Jiménez | Redacció

El Multiópicas Isis A suma 
els primers dos punts

KORFBAL

La secció de Wushu del CT 
Reixac va aconseguir quatre me-
dalles d’or i quatre de bronze al 
Campionat d’Espanya de Shuai 
Jiao que es va fer el 9 de nov-
embre a Oropesa del Mar (Cas-
telló). Són campions d’Espanya 
Verónica Monje (-70 kg), Daniel 
Barrera (-80), Víctor López i el 
júnior Gerard Garrido (tots dos 
-90). Van guanyar el bronze Ós-
car Cendón (-70), Eduard Mén-
dez i Edgar Gómez (tots dos -75) 
i Daniel Castillo (-80) | RJ 

ARTS MARCIALS. CT REIXAC

L’equip de Wushu guanya vuit 
medalles al Campionat d’Espanya
En el debut competitiu a Oropesa va aconseguir quatre ors i quatre bronzes

Els vuit medallistes al Campionat d’Espanya de la secció de Wushu del Club Tennis Reixac 
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> Xerrada d’El Cim sobre els allaus de neu 

La Federació Catalana de Ciclisme ha presentat la candidatura del mont-

cadenc Miquel Poblet, exciclista que va morir al mes d’abril als 85 anys, al 

premi a l’esportista llegendari, un dels guardons que s’entregaran durant 

la 17a edició de la Festa de l’Esport Català que es farà el 16 de desembre 

a la seu de l’INEFC a Barcelona, sota l’organització de la Unió de Federa-

cions Esportives de Catalunya i el diari Sport | RJ

> Poblet, candidat a la Festa de l’Esport Català

El Cim organitza el 21 de novembre una xerrada, a les 20h a la sala insti-

tucional de la Casa de la Vila, sobre les allaus a la neu que serà impartida 

per Santi Rebollo, membre del club i monitor de l’Escola Catalana d’Alta 

Muntanya. El dia 23 es farà una sortida a la platja del Bogatell de Barcelo-

na per fer un simulacre de recerca de víctimes d’allaus | RJ

> El TT La Unió prepara una competició nocturna 
La secció de tennis de taula de La Unió, que farà un torneig de 12 hores 
per a La Marató, va perdre a la lliga amb el CK Badalona (2-4) | RJ
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BÀSQUET

La Unió Bàsquet MIR organitza un 
concurs per trobar la seva mascota
El veredicte amb el dibuix guanyador, l’1 de desembre amb la presentació dels equips

La introducció del tennis de 
taula és la gran novetat en el 
ventall d’activitats extraesco-
lars que ofereix l’AMPA del 
col·legi Mitja Costa, al barri de 
Terra Nostra, que, igual que el  
Reixac, l’Elvira Cuyàs, el Font 
Freda i El Viver, també ha con-
tractat els serveis de l’empresa 
Aprèn Jugant per fer tota la co-
ordinació. Aquest nou esport 
es va començar a fer a l’aire  
lliure, però amb l’arribada de la 
tardor s’ha passat al gimnàs on 
es reuneixen un total de 14 nens 
i nenes. 
“El tennis de taula sempre té 
èxit als col·legis i és una ac-
tivitat que nosaltres oferim 
habitualment. Des de l’inici, 
ha rebut una molt bona  
acceptació per part dels nens”, 

diu Álex Montilla, treballador 
d’Aprèn Jugant i coordinador 
de les activitats extraescolars qui 
agraeix la predisposició de la di-
recció del Mitja Costa en la cessió 
de determinats espais. 

Les altres extraescolars que 
s’ofereixen són futbol (12 
alumnes), karate (25), iniciació 
esportiva (11) i batuka (44). 
També hi ha un servei de ludote-
ca d’anglès amb sis nens i nenes.   

ESPORT ESCOLAR

El tennis de taula s’introdueix a  
les extraescolars del Mitja Costa

Rafa Jiménez | Terra Nostra

El karate, una de les activitats més tradicionals al col·legi de Terra Nostra, es manté
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La Unió Bàsquet MIR vol te-
nir una mascota durant la seva 
primera temporada i per això 
demana la implicació dels nens 
i nenes del municipi, siguin o 
no de l’entitat. Aquells que 
vulguin participar en aquest 
concurs hauran de dibuixar 
la seva proposta en un paper 
DIN-A4 amb les seves dades 
i un telèfon de contacte. Els 
dibuixos s’hauran d’entregar 
abans del 25 de novembre a 
les oficines del club (carrer Bo-
navista, s/n) o als entrenadors 
i coordinadors dels diferents 
equips de l’entitat blava. Totes 
les propostes seran avaluades 
per un jurat format per mem-
bres de la junta directiva de 
l’UB MIR que donarà el vere-
dicte amb el nom del guanya-
dor, que rebrà un premi encara 
per determinar, el diumenge 1 
de desembre.
Aquest ha estat el dia escollit 
per l’UB MIR per fer la pre-
sentació de tots els seus equips 
de la temporada 2013-2014. 
L’acte comencarà a les 16.30h 
al pavelló Miquel Poblet.

La Marató. L’entrada per veure 
la presentació serà gratuïta, tot 
i que es demanarà un donatiu 
per recaptar diners per a La 
Marató de TV3 que s’emetrà 
el 15 de desembre a favor de 
les malalties de caràcter neu-

rodegeneratiu. A l’acte del dia 
1 es farà una demostració de 
bàsquet a càrrec dels equips 
més petits del planter i haurà, a 
l’espera d’una confirmació ofi-
cial, una batukada per part dels 
Diables de Can Sant Joan. 

Rafa Jiménez | Redacció

> El cadet femení encara no ha pogut guanyar

El cadet femení de l’UB MIR, entrenat per Mireira Álvarez i Albert Castillo, 
encara no coneix la victòria després de dues jornades de competició. El 
seus dos enfrontaments com a local contra el CB Castellar (40-67) i el CB 
Roser C (38-67) van finalitzar amb derrota. En el seu partit de debut, que 
estava previst per al 19 d’octubre a la pista del Sagrada Família-Claror C, 
es va suspendre i es jugarà el 24 de novembre | RJ

Des de la victòria a la 4a jorna-
da davant del CN Caldes (7-0), 
l’aleví A de l’FS Montcada ha 
encaixat tres derrotes seguides. 
Les dues últimes es van produir 
contra dos dels primers classifi-

cats: 3 a 6 a casa contra el líder, 
el CN Sabadell, i 6 a 3 a la pista 
del tercer, Marfil Santa Coloma. 
Els montcadencs són vuitens 
amb 9 punts i un balanç de tres 
victòries i quatre derrotes | RJ

Va perdre contra el líder i el segon amb el mateix resultat: 6-3

FUTBOL SALA. DIVISIÓ D’HONOR

L’equip aleví A no va tenir sort davant de dos dels millors equips de Divisió d’Honor

L’aleví A no pot puntuar 
contra dos dels primers

El cadet masculí del CH La Sa-
lle només ha perdut un partit 
aquesta temporada al grup D 
de Segona Catalana. Des de la 
derrota a la segona jornada a la 
pista de l’H. Procer Cerdanyola 
(32-28), l’equip de Pau Mares-
ma ha encadenat dues victòries 
aconseguint gairebé 50 gols. Va 
passar per sobre del BM Polin-
yà a casa (49-20) i va superar el 
Manyanet, que estava invicte, 
per 35 a 49. Els lassal·lians estan 
a la part alta de la taula amb 6 
punts | RJ

Els seus rivals van ser el BM Polinyà i el Manyanet

HANDBOL. SEGONA CATALANA

El cadet masculí, molt fort en atac

El cadet masculí suma 98 
gols als últims dos partits

> Bon inici del cadet masculí als Comarcals

L’equip cadet masculí del Club Tennis Reixac va iniciar el cap de setmana 
del 9 i 10 de novembre la seva participació al Campionat de Catalunya 
Comarcal amb una contundent victòria a casa per 5 a 0 contra el CT Mon-
tornès. L’equip, entrenat per Edu Grosso, està format per Josep Ramos i 

Mario de la Torre que en aquesta jornada van comptar amb el reforç dels 

infantils Jordi Torruella i Guillermo Contijoch –a la foto tots, menys De la 

Torre–. L’absolut masculí també va debutar amb victòria mentre que el 

cadet femení va perdre | RJ
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El gimnàs del col·legi Mitja Costa és l’escenari de les sessions de tennis taula
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El juvenil B de l’EF Montcada 
va posar fi a la seva mala ratxa 
de tres derrotes consecutives i es 
va retrobar amb el triomf a la 6a 
jornada del grup 24 de Segona 
Divisió amb un bon partit con-
tra el Llinars (4-3). El matx, ple 
d’alternatives al marcador, es va 
resoldre gràcies a un gol de Ser-
gi Colete al minut 88. Aquest 
triomf va permetre oblidar la 
derrota que els montcadencs 
havien patit una setmana abans 
al camp del tercer, el Sant Celo-
ni (1-0). Els vermells ocupen la  
desena posició amb 6 punts.

FUTBOL. SEGONA DIVISIÓ

El juvenil B de l’EF Montcada suma la 
seva segona victòria de la temporada

Rafa Jiménez | Redacció

Gràcies a un gol al minut 88 contra el Llinars, va trencar amb una ratxa de tres derrotes
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El juvenil B, que va iniciar la lliga amb un triomf, ha hagut d’esperar tres partits per tornar a guanyar

Partit ple d’alternatives que va acabar amb un empat (3-3)

El derbi benjamí finalitza 
amb repartiment de punts

FUTBOL. TERCERA DIVISIÓ

La Romànica, quart per la cua 
al grup 48 de Segona Divisió, 
va pagar els plats trencats i va 
caure de forma contundent el 
9 de novembre contra l’infantil 
del CD Montcada. Els verds, 
que havien encadenat dues de-
rrotes consecutives –l’última 
a casa de l’EF Base Ripollet 
(4-0)–, van agafar aire gràcies 
a una contundent victòria 
per 8 a 1. L’infantil, entrenat 
per Aitor Montero, ocupa la  
desena posició amb un balanç 
de dues victòries, un empat i 
tres derrotes en sis jornades. 

FUTBOL. SEGONA DIVISIÓ

L’infantil del CD Montcada trenca 
una mala ratxa de dues derrotes

Rafa Jiménez | Redacció

Davant de La Romànica, a la que va guanyar 8 a 1, va aconseguir el seu segon triomf
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L’infantil del CD Montcada porta, de moment, una línia irregular a la seva primera temporada

L’EF Montcada té quatre equips benjamins. El D juga al grup 23 de Tercera Divisió

El benjamí del CD Montcada s’ha creat aquesta temporada i ja ha viscut el seu primer derbi

El derbi benjamí de futbol entre 
l’equip A del CD Montcada i el 
D de l’EF Montcada que es va 
disputar el 9 de novembre al 
camp annex de l’estadi de la Fer-
reria va finalitzar amb un empat 
(3-3). Els vermells, que arribaven 
a aquest partit a la setena posició 
amb 9 punts després d’haver 
guanyat una setmaba abans el 
Sant Quitze del Vallès (8-1), van 
començar millor i es van posar 
per davant en el marcador amb 
un 0 a 2. Els verds, però, quarts 
per la cua amb 3 punts i que ve-
nien de perdre al camp de l’UE 

Castellar (9-2), van reaccionar i 
li van donar la volta al resultat. 
Un gol de l’equip vermell, a poc 
del final, va permetre el reparti-
ment de punts. 

Juvenils. El juvenil A de l’EF 
Montcada és vuitè amb 10 punts i 
als seus dos últims partits, tots dos 
com a visitant, va perdre al camp 
del líder, el CE Sabadell (5-1), i 
va guanyar l’Unificació Santa 
Perpètua (1-2). El juvenil del CD 
Montcada, novè amb 9 punts, 
va golejar el Juventus B (8-1) una  
setmana després de caure al camp 
del Martorelles (3-1).

Rafa Jiménez | Redacció
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>> Clica i mira la fotogaleria dels 
equips de l’FS Montcada a 


