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ESCACS
L’UE Montcada engega amb una 

victòria a la Divisió d’Honor del 

Campionat de Catalunya per equips
PÀG. 29PÀG. 37

FUTBOL
Incertesa sobre el futur de l’UD Santa 

María que suspèn el seu últim partit 

per manca de jugadors

EQUIPAMENTS 

Montcada Aqua arriba als deu anys de vida 
amb l’objectiu d’adaptar-se als nous temps
L’equipament, que a l’any 2007 va viure el seu moment àlgid amb 4.615 abonats, en va tenir l’any passat una mitjana de 3.615 

El 2 de gener de 2004, Montca-
da Aqua va obrir per primera 
vegada les seves portes. Amb 
motiu d’aquest desè aniversari 
l’equipament esportiu que està 
situat a Pla d’en Coll ha preparat 
des del 27 de gener una progra-
mació d’activitats especials on 
han pogut participat ciutadans 
convidats pels abonats. A princi-
pis de la propera setmana es farà 
el sorteig d’uns regals (invitacions 
d’un dia, sessions de fi sioteràpia, 
entranements personalitzats o 
roba esportiva, entre d’altres) 
per a alguns dels participants en 
aquest aniversari.  
La primera pedra de Montcada 
Aqua es va posar el 15 de maig 
de 2002 i l’equipament es va 
inaugurar el 20 de desembre de 
2003. Amb un cost de 3,5 mi-
lions d’euros, sufragats per la Di-
putació de Barcelona, la Genera-
litat i l’Ajuntament, la instal·lació 
responia a les necessitats d’una 
ciutat que no comptava amb 
una piscina coberta amb condi-
cions –l’única existent era la del 
carrer Bonavista, construïda al 
1970 i que tenia un globus aeros-
tàtic que es col·locava durant els 
mesos d’hivern. 
Montcada Aqua va tenir una 
gran rebuda entre els ciutadans  
i abans d’obrir les seves portes 
va arribar als 3.000 abonats. Du-
rant els primers dies, va tenir una 

mitjana de 700 usuaris. “Mont-
cada Aqua va ser un equipa-
ment molt esperat pels veïns 
del municipi. Va tenir un èxit 
d´acollida molt gran entre la 
població i, ràpidament, es va 
consolidar com un referent per 
a les poblacions del nostre en-
torn i el buc insígnia de la ciu-
tat pel que signifi ca com a nou 
model d´equipament d´ús es-
portiu i cultural”, comenta Ana 
Rodríguez, directora de Mont-
cada Aqua, en referència a la 
biblioteca que es va unir al com-
plex al 2009. En el seu moment 
més àlgid, al 2007, l’equipament 
esportiu va arribar a tenir 4.615 
abonats.

Menys abonats. Els temps han 
canviat i la crisi econòmica, així 
com la pujada de l’IVA al set-
embre de 2012 i l’arribada dels 
centres esportius low cost han pro-
vocat una disminució de la quan-
titat d’inscrits –al 2013, la mitja-
na d’abonats a Montcada Aqua 
va ser de 3.615–. Sobre el futur 
de l’equipament, Ana Rodríguez, 
que ha tornat al càrrec després 
d’una primera etapa entre 2006 
i 2012, té mol clara l’estratègia a 
seguir: “Montcada Aqua s’ha 
d’adaptar als nous reptes amb 
una oferta de serveis i activitats 
innovadores per a seguir fi de-
litzant als usuaris fent la feina 
ben feta”. 

Rafa Jiménez | Redacció

> Una inauguració 

amb expectació

La inauguració de Montcada Aqua 

es va fer el 20 de desembre de 

2003 a la tarda amb un acte que 

va congregar unes 2.000 persones 

a l’exterior de l’equipament. La ce-

lebració de l’apertura va consistir 

en un espectacle de llum i color 

a càrrec des les companyies tea-

trals Pentina el Gat –foto– i Gog i 

magog. L’esdeveniment va cloure 

amb el tall tradicional de la cinta 

per part de les autoritats i una jor-

nada de portes obertes | RJ

Montcada Aqua segueix amb el seu dia a dia i els cursets de natació per a petits són algunes de les activitats amb millor acollida entra la ciutadania
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L’UD Santa María va demanar 
a la Federació Catalana de futbol 
suspendre el seu últim partit con-
tra el Can Mas Ripollet. El tècnic 
Pere Ricart només tenia disponi-
ble 9 dels 18 jugadors de la seva 
plantilla per motius laborals i de 
salut. A més, alguns futbolistes 
claus com els germans Vendrell 
i Fernando Hernández han mar-
xat al Turó de la Peira  (Segona 
Catalana).
Al tancament d’aquesta edició, 
la intenció dels responsables de 
l’entitat de Terra Nostra era jugar 
la propera jornada al camp de 
l’Atlètic Besòs per poder acabar 
la temporada i començar a dissen-
yar un nou projecte. “Encara que 
les baixes contra el Can Mas Ri-
pollet van ser  justificades, això 
no ens pot tornar a passar. Vo-

lem acabar aquest curs digna-
ment i fer una reestructuració 
pensant ja en el futur”, comenta 
l’entrenador, Pere Ricart.  
Amb un partit menys que alguns 
dels seus rivals, l’UD Santa Ma-

ría ocupa la part mitja baixa de 
la classificació amb 13 punts. Ja 
fa tres jornades que no guanya i 
en el seu últim partit va patir una 
contundent derrota a casa contra 
el Sant Quirze B (2-7).  

FUTBOL. QUARTA CATALANA

L’UD Santa María suspèn el seu 
últim partit per manca de jugadors 
L’objectiu del club és acabar la temporada i dissenyar un nou projecte per al futur

El capità Gerard Vendrell ha deixat l’UD Santa María per fitxar pel Turó de la Peira de Segona
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Rafa Jiménez | Redacció

L’UE Sant Joan-Atlètic segueix 
allargant la seva bona ratxa de re-
sultats i ja acumula vuit jornades 
sense perdre. Al seus dos últims 
partits, els homes de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ van sumar quatre 
punts a l’estadi de Can Sant Joan 
amb una victòria contra el Sin-
guerlín (3-1) i un empat sense gols 

amb el tercer classificat, l’EF Mata-
ró (0-0). Els montcadencs ocupen 
la desena posició amb 23 punts i 
un avantatge de quatre amb la 
promoció de descens. “L’equip 
està en el seu millor moment fí-
sic i anímic, però no ens podem 
confiar i sempre hem de mirar 
la zona de descens amb el retro-
visor”, comenta ‘Pinti’.

Rafa Jiménez | Redacció

Suma quatre punts en dos partits a casa i en fa vuit que no perd

L’UE Sant Joan manté 
la bona línia de resultats

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan ha trobat la regularitat de resultats i veu amb més optimisme la permanència

El sènior femení de l’EF Montca-
da ha trigat només dues jornades 
en recuperar la segona posició del 
grup 2n de Primera Catalana. Les 
noies d’Adriano Bujalance van ini-
ciar la segona volta amb una plà-
cida victòria a l’estadi de Can Sant 
Joan contra el Seagull amb un clar 
5 a 2 amb gols de Jennifer Jones 
(2), Adriana Domínguez (2) i An-
drea Rodríguez. Aquest triomf, 
combinat amb la victòria del líder, 
el Sant Gabriel, al camp de l’ECF 
Les Garrigues (2-3), permet a les 

montcadenques recuperar el se-
gon lloc amb 37 punts. Una set-
mana abans, l’EF Montcada havia 
retallat fins als tres punts la distàn-
cia amb el Sant Gabriel després de 
guanyar-lo a casa per 2 a 1 gràcies 
als gols de Regina i Adriana Do-
mínguez. “La victòria contra el 
líder ens permet estar enganxats 
al tren dels quatre equips de la 
part alta. Hem d’estar molt con-
centrats a la segona volta per-
què qualsevol errada ens pot fer 
baixar fins a la quarta posició”, 
diu Bujalance.

Rafa Jiménez | Redacció

Va guanyar el líder i només té un desavantatge de tres punts

L’EF Montcada recupera 
la segona plaça de grup 

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada només ha po-
gut sumar un punt als últims 
quatre partits al grup 1r de Pri-
mera Catalana i ha encadenat 
dues derrotes entre el final de 
la primera volta i l’inici de la 
segona amb un únic gol a favor 
i nou en contra. Els verds van 
perdre dos partits consecutius 
a domicili contra el segon clas-
sificat, el filial del CE Sabadell 
(3-0), i el Lloret (2-0). L’equip 
de Jordi Salvanyà és novè amb 
23 punts, a cinc de la posició 
de promoció de descens que 
ocupa el seu darrer rival. 
“Tenim un pressupost molt 
limitat i aquest equip està fet 
per aconseguir la permanèn-
cia, però l’últim partit a Llo-

ret va ser molt dolent i no es 
pot tornar a repetir. No estem 
nerviosos i mantenim tota la 
confiança en l’entrenador, 

però hem de començar a su-
mar si no volem acabar pa-
tint”, explica el president del 
club, Modesto ‘Tato’ Sanchís.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada només ha sumat 
un punt en els últims quatre partits
Tot i aquesta ratxa, amb un gol a favor i nou en contra, segueix lluny del descens

Rafa Jiménez | Redacció

> El sènior B salva 
un punt in extremis

Un gol de Carlos García al minut 

89 va permetre que el CD Montca-

da B sumés un punt en el seu úl-

tim partit a casa contra l’At. Besòs 

(2-2). L’equip de Juan Meca, que 

una setmana abans havia acon-

seguit la seva tercera victòria se-

guida contra el Can Mas Ripollet 

(1-0), ocupa la quarta posició, a 9 

punts del segon lloc | RJ
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El CD Montcada ha de reaccionar si no es vol trobar amb problemes per mantenir la categoria

L’EF Montcada va obtenir un prestigiós triomf a casa contra el líder, el Sant Gabriel (2-1)

L
A

U
R

A
 G

R
A

U



28 1a quinzena | Febrer 2014Esports

El Broncesval Montcada ha no-
tat l’absència a les últimes setma-
nes de jugadors importants com 
Roger Bonet, Carlos Riquelme o 
els germans Adrià i Gerard Es-
teller i ha encadenat dues derro-
tes seguides contra el Premià de 
Mar (3-5), en partit de la 15a jor-

nada, i el Sala 5 Martorell (4-2). 
El tècnic Lolo Rodríguez confi a 
en anar recuperant efectius, tot 
i que Gerard Esteller, que torna 
a tenir problemes al seu genoll 
operat, no té data de reaparició. 
Lúltim partit contra el Ràpid 
Santa Coloma es va ajornar i es 
jugarà el 6 de febrer. 

L’equip ha arrossegat baixes importants com la de Gerard Esteller

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Gerard Esteller torna a tenir problemes al genoll operat i encara no se sap quan podrà tornar a jugar

El Broncesval encadena 
dues derrotes seguides

Rafa Jiménez | Redacció

L’AFS Bosc d’en Vilaró ha bai-
xat una posició al grup B de la 
Primera Territorial, competi-
ció que no pertany a la Fede-
ració Catalana de futbol. Els 
montcadencs són ara vuitens 
després d’empatar a casa con-
tra un rival directe com és el 
Catalònia (2-2). Al tancament 
de la primera volta, els verds 
han aconseguit un balanç de 6 
victòries, 4 empats i 4 derrotes. 
La competició, després d’una 
setmana de descans, es reanu-
da l’1 de febrer | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró baixa un 
lloc i ara és vuitè

F. SALA. 1a TERRITORIAL

L’EF Montcada i l’AE Can Cuiàs 
continuen ocupant les dues pri-
mers posicions del grup 4t de la 
Segona Catalana. Els vermells se-
gueixen sent els líders, tot i que la 
distància amb els seus veïns s’ha 
reduït a només un punt després 
dels resultats de l’última jorna-
da. L’EF Montcada de José Luis 
Carrasco va deixar escapar dos 
punts a casa contra el Futsal Ro-
sario Central B (2-2) mentre que 

l’equip d’Óscar Ruiz va golejar 
el Futsal Arenys de Mar B (9-2). 
“L’objectiu és l’ascens i els juga-
dors estan demostrant un gran 
compromís, tot i que queda tota 
la segona volta que serà molt 
exigent. Lluitarem per donar 
una alegria al barri i a veure si 
podem pujar els dos equips de 
Montcada”, explica Ruiz. 
La competició ha descansat una 
setmana i es reprèn l’1 de febrer 
amb la segona volta. 

Ocupen les dues primeres posicions amb un punt de separació

Rafa Jiménez | Redacció

Segueix la lluita entre l’EF 
Montcada i l’AE Can Cuiàs

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

Tot i recuperar jugadors impor-
tants com Pau Maresma i Xavi 
Benítez, el sènior masculí del 
CH La Salle no va poder donar 
la sorpresa i va perdre a la 16a 
jornada contra el tercer classifi -
cat, l’H. Esplugues (18-22), en un 
partit en el que els lassal·lians 
van destacar més en defensa 

que en atac. Una jornada abans, 
l’equip de Jaume Puig sí va acon-
seguir un important triomf con-
tra l’H. Gavà (25-17) que li per-
met consolidar-se a la vuitena 
posició amb 14 punts.

Femení. És líder solitari a Primera 
després de guanyar l’OAR Grà-
cia (17-22) i la Llagosta (34-6).

Segueix vuitè després de guanyar el Gavà i perdre amb l’Esplugues

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El CH La Salle continua 
en una còmoda posició

Rafa Jiménez | Redacció

A manca d’una jornada per al fi -
nal de la primera volta a la Terce-
ra Catalana, el sènior B del CH 
La Salle ha perdut el tren dels 
tres primers classifi cats després 
d’empatar i perdre els seus dos 
últims partits. L’equip de Dídac 
de la Torre va deixar escapar un 
punt a casa contra el CH Santa 
Esteve Palautordera B (27-27) i 
una setmana més tard va caure 
a la pista del segon classifi cat, el 
CH Ripollet (34-29). Els lassal-
lians baixen a la quarta posició, 
a tres punts dels tres primers | RJ

El sènior B suma 
un punt en dos 
partits i és quart

> El sènior C acaba la primera volta amb derrota 

El sènior C de l’AE Can Cuiàs ha fi nalitzat la primera volta a la Tercera Ca-

talana a la quarta posició per la cua amb 10 punts i només tres victòries 

i un empat com a resultats més positius. Al seu últim partit, els montca-

dencs van perdre contra un rival directe, l’AE Xarxa B (4-1) | RJ

El sènior masculí del CH La Salle va sumar dos punts importants a casa contra el Gavà El sènior B no acaba de trobar la regularitat

El Club Tennis Taula La Unió 
de Mas Rampinyo ha donat un 
cop d’autoritat al grup 2n de Se-
gona B de la Territorial de Bar-
celona i ocupa la segona posició, 
liderant un grup format per tres 
equips. 
El 19 de gener, els montcadencs 
van guanyar a la pista del Sant 

Quirze, que en aquell moment 
ocupava el segon lloc, gràcies a 
la victòria en el partit de dobles 
de desempat. Una setmana més 
tard, el CTT La Unió va tornar 
a guanyar l’IES Mac TT (5-1) i, 
en aquests moments, només es 
veu superat a la classifi cació pel 
líder, el Bombons Blasi Xaloc 
Olesa.

Li va treure el lloc al Sant Quirze, derrotant-lo a domicili

TENNIS TAULA

José Hurtado i Carlos Fernández, en un moment del decisiu partit de dobles a Sant Quirze
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El CTT La Unió se situa a 
la segona posició del grup

Rafa Jiménez | Redacció
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BÀSQUET

L’equip sots-21 C de l’UB MIR 
està fent una gran temporada al 
grup 3r del Nivell B del Campio-
nat Territorial de la categoria. 
De moment, els montcadencs 
ocupen la primera posició amb 
un balanç d’11 victòries i només 
dues derrotes, exhibint el segon 
millor atac del grup i la millor 
defensa. En els dos primers par-
tits de la segona volta, l’equip 
que entrena Cecilio Moreno 
va sumar dos triomfs contra 
el Tona S.E.B. (56-43) i el CB 
Gassó de Ripollet (61-69), un 
dels dos únics equips que l’ha 
guanyat. 
Tot i el seu bon rendiment, el 
sots-21 C montcadenc té un li-
derat provisional ja que el segon 
classificat, l’UE Ripoll, suma 
tres punts menys i té dos partits 
pendents per disputar.

El sots-21 C de l’UB MIR, líder amb 
dues úniques derrotes en contra

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de Cecilio Moreno ha iniciat la segona volta amb dues victòries més

Gran temporada del sots-21 C de l’UB MIR que lluita per aconseguir el campionat de lliga
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La Unió Escacs Montcada A ha 
iniciat la seva participació a la Di-
visió d’Honor del Campionat de 
Catalunya per equips. Els montca-
dencs van debutar el 25 de gener a 
Lleida i van aconseguir la victòria 
per 4.5 a 5.5, donant el primer pas 
per al gran objectiu del club que 
és “aconseguir la permanència, 
fet que no hauria de ser massa 
complicat”, segons expressa el 
president de l’entitat, Arturo Vi-
darte. Els altres dos equips de l’UE 
Montcada també van començar a 

competir. El B, que juga a la Prefe-
rent de Barcelona, va perdre con-
tra el Castellar (2.5-7.5) mentre 
que el C, a la Segona Provincial 
de Barcelona, va empatar amb el 
Caldes de Montbui (3-3).
D’altra banda, el primer equip va 
finalitzar a la desena posició a la 
Copa Territorial de Barcelona, 
que es va disputar el 19 de gener a 
les Cotxeres de Sants. El club tam-
bé confirma que l’Open d’Escacs, 
que es farà del 25 de juny al 3 de 
juliol, tornarà al Kursaal | RJ

ESCACS

L’UE Montcada A inicia amb una 
victòria el Campionat de Catalunya
El club anuncia que l’Open d’Escacs de l’estiu tornarà a l’Espai Cultural Kursaal

Primera jornada a Lleida de l’UE Montcada A
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Eva Nieto i Carles Cirera conti-
nuen la seva exitosa participació 
a certamens internacionals de 
ball i ara ja se situen al número 2 
al rànquing mundial. La parella 
montcadenca va ser la primera 
classificada al Campionat In-
ternacional Dance Cup Madrid 
que es va fer el 12 de gener amb 
la participació de 40 de les mi-
llors parelles del món. 
Nieto i Cirera competiran al febrer 
a Amberes (Bèlgica) i al Campio-
nat d’Espanya de 10 balls de Be-
nalmádena (Málaga).

Altres resultats. Als èxits de Nie-
to i Cirera cal sumar els que van 
assolir a Sant Vicenç dels Horts, 
Lourdes Domínguez i Xavier 
Otamendi, també del club de ball 
esportiu Eva Nieto, van ser segons 
en sènior 1A llatí; Mar Ferrer i 

Rubén López, tercers en juvenil; 
Anna Martínez i Jesús Vilaseca, 
segons en adult 1C llatins, i Nerea 
González i David Jodan, quarts en 
júnior 1 llatins | RJ

BALL ESPORTIU

Nieto i Cirera, amb el títol guanyat a Madrid
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La parella montcadenca ocupa el número 2 del rànquing mundial

Nou triomf internacional 
d’Eva Nieto i Carles Cirera

Rafa Jiménez | Redacció

> El Cim prepara una nova etapa del GR-92

El centre excursionista El Cim prepara per al 8 de febrer la 29a etapa del GR-92 

entre l’Hospitalet de l’Infant i l’Ametlla de Mar. La sortida es farà des del col·legi 

La Salle i les inscripcions es poden fer a la botiga Vilarassa Home (c/Major, 69). 

S’exigirà llicència federativa | RJ 

La Joventut Atlètica Montcada (JAM) ja ha obert les inscripcions per a la se-

gona edició de la cursa de muntanya Montescatano que es farà el 27 d’abril 

per la Serralada de Marina. La novetat és que es farà una segona cursa, més 

curta de 9,5 quilòmetres i un desnivell de +340 metres, que s’afegirà a la 

llarga de 15,49 amb +684 m. | RJ

> A l’abril, nova edició de la Montescatano  

> Isidoro Aparicio (CEAV) fa el cim del Teide 
El montcadenc Isidoro Aparicio Toro, de 30 anys i membre del CEAV, va 

coronar, en companyia de dos muntanyencs més, el cim del Teide el 19 

de gener, tot i les difícils condicions climatològiques amb vents de 80 a 

100 km/h i una sensació tèrmica de 12 graus sota zero. El Teide és el cim 

més alt de l’estat espanyol, amb 3.718 metres d’alçada. El parc natural 

canari està tancat al públic en general i només hi tenen accés els mun-

tanyencs federats i avalats per la corresponent federació | RJ
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El programa d’activitats ex-
traescolars del col·legi El Turó 
ha vist reduïda la participació 
d’alumnes a causa de la necessitat 
d’augmentar les quotes i aquest 
curs fan esport al col·legi després 
de l’horari lectiu la meitat de nois 
i noies que ho feien l’any passat. 
Per manca de participants s’han 
deixat de fer el multiesport i el 
bàsquet i s’han perdut dos dels 
tres equips de futbol. En total, 
s’ofereixen cinc activitats espor-
tius. A més del futbol, amb 12 
alumnes, hi ha karate (7), funky 

(8), patinatge (9) i psicomotroci-
tat (8). L’única novetat respecte al 
curs passat és una activitat no es-

portiva com el repàs d’anglès que 
ha tingut una molt bona acollida 
amb la inscripció de 17 alumnes. 

ESPORT ESCOLAR

El Turó perd la meitat dels alumnes 
que feien extraescolars el curs passat

Rafa Jiménez | Redacció

Per manca de participants, s’han perdut el multiesport, el bàsquet i dos equips de futbol
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El premini B comença la segona 
fase al nivell D amb una victòria
A la primera part de la competició va obtenir un balanç de tres triomfs i tres derrotes

El premini B masculí de l’UB 
MIR ha començat amb un bon 
peu la seva participació a la 
fase regular al grup 4t del ni-
vell D-1. Els montcadencs, que 
van descansar a la primera jor-
nada, van debutar el 25 de ge-
ner amb un contundent triomf 
a la pista del Col·legi Cultural 
BDN B (12-62). El premini B, 
entrenat pel tàndem que for-
men Albert Maya i Àlex Ada-
me, va finalizar la primera fase 
de la competició, al grup 2n 
del nivell D, a la quarta posició 
amb un balanç de tres victòries 
i tres derrotes. 

Rafa Jiménez | Redacció

El premini B de l’UB MIR ha iniciat la segona part de la competició al nivell D-1

Després de 12 jornades, ocupa la penúltima posició a 1a Catalana

BÀSQUET. UB MIR

L’infantil masculí només  
ha pogut guanyar un partit

L’infantil masculí del Club  
Handbol La Salle no està tenint 
gaire sort aquesta temporada al 
grup D de la Primera Catalana. 
De moment, els lassal·lians, en-
trenats per Víctor Corral, només 
han aconseguit una victòria –va 
ser contra l’últim, el Sant Quir-
ze, a la 6a jornada. Als seus dos 
últims partits, ja de la segona 
volta, els montcadencs, penúl-
tims a la classificació després de 
12 jornades, van perdre contra 
l’H. Terrassa (32-16) i l’H. Sant 
Cugat C (10-20) | RJ L’infantil masculí, sense gaire sort

El futbol, sempre tan popular entre els més petits, ha passat de formar tres equips a tenir només un 
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HANDBOL. CH LA SALLE

El benjamí A de l’FS Montcada 
lidera amb autoritat el grup 6è 
de la lliga de la seva categoria i 
encara no ha perdut cap partit. 
L’equip montcadenc suma 11 
victòries, sent el més golejador 

(100 gols) i el menys golejat (20). 
A les dues últimes jornades de 
la primera volta, va sumar dos 
triomfs més contra l’FS Olesa C 
(2-14) i el Rubí (5-2). El benjamí 
A acumula 33 punts, set més que 
el segon, l’FS Ripollet.

Va tancar una primera volta perfecta amb 11 victòries i cap derrota

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El benjamí A es passeja 
amb autoritat a la lliga

Rafa Jiménez | Redacció

El benjamí A no troba cap equip que li faci ombra i, de moment, ha guanyat tots els seus partits

> El CHLSM celebra la seva xocolatada popular
El CH La Salle va celebrar el 25 de gener una jornada lúdico-esportiva 
a les instal·lacions del col·legi La Salle amb una xocolotada i diferents 
activitats: partits d’handbol –també amb els pares i les mares–, sessió for-
mativa d’àrbitres i un concurs de penals. Raquel Vázquez i Àlex Expósito 
també van explicar el seu últim èxit amb les seleccions catalanes | RJ
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Raquel Vázquez i Àlex Ex-
pósito, del CH La Salle, han 
començat l’any 2014 amb un 
gran èxit esportiu. Tots dos, que 
formen part del cos tècnic de 
l’organigrama de la Federació 
Catalana d’Handbol, van obte-
nir la medalla d’or al Campionat 
d’Espanya de seleccions disputat 
entre l’1 i el 7 de gener a Astúries. 

Vázquez, jugadora del sènior fe-
mení lassal·lià, és delegada de la 
selecció catalana cadet femenina 
que va ser campiona. Expósito, 
jugador del sènior masculí i tèc-
nic de l’infantil i juvenil femenins 
del club, és el segon entrenador 
de la selecció catalana infantil fe-
menina que també va guanyar el 
torneig estatal | RJ

HANDBOL. CH LA SALLE

Vázquez i Expósito, amb les medalles d’or

Raquel Vázquez i Àlex Expósito guanyen el Campionat d’Espanya

Èxit lassal·lià amb les 
seleccions catalanes

Rafa Jiménez | Redacció
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L’aleví B de l’EF Montcada 
ocupa, amb 25 punts, la quarta 
posició al grup 13è de la Segona 
Divisió a manca d’una jornada 
per al final de la primera volta. 
Els vermells, que van iniciar la 
temporada amb cinc victòries 
consecutives, van patir en el seu 
últim partit contra el segon classi-
ficat, l’UE Castellar (5-2), la seva 
quarta derrota. Els montcadencs 
tancaran la primera volta amb un 
interessant partit a casa contra el 
tercer, el Can Rull Rómulo-Tron-
choni, que té tres punts més.

FUTBOL. EF MONTCADA

L’aleví B, amb opcions d’acabar 
la primera volta a la tercera posició

Rafa Jiménez | Redacció

Ocupa el quart lloc i, a la propera jornada, podria empatar a punts amb el tercer 

Montcada Aqua va acollir el 25 
de gener la primera jornada dels 
Comarcals de Natació amb una 
bona participació de l’Escola de 
Natació Montcada. En categoria 
prebenjamí, Izan Calvo va ser se-
gon als 25 metres lliures i als 25 
m. papallona mentre que Carla 
Misas va ser tercera en aquesta 
mateixa prova. Els benjamins 
Aina Artés i Martín Toldos van 
ser primers als 25 m. lliures –Tol-
dos també va guanyar la prova 
de 25 m. papallona i Artés va 
ser segona. L’aleví Nadia Misas 
va acabar primera als 50 m. pa-
pallona i segona als 50 m. lliure. 

En infantil, i als 100 m. papallo-
na, les dues primeres van ser les 
montcadenques Claudia Garrote 
i Natalia Castro per aquest ordre. 
Marc Grau va guanyar els 100 
m. papallona i va ser segon als 
100 m. lliures. En categoria ca-
det, Marta Mérida i Marc Ribas 
van obtenir la tercera posició en 
100 m. papallona i en 100 m. lliu-
res respectivament. 
A les proves de relleu, l’EN 
Montcada va ser segona als 4x50 
m. estils infantil mixte i als 4x25 
estils benjamí mixte i tercera en 
4x25 estils aleví mixte i 4x40 es-
tils cadet mixte | RJ

NATACIÓ

Bon paper de l’EN Montcada a la 
primera jornada dels Comarcals
Vuit dels seus nedadors van aconseguir acabar entre els tres primers a les seves proves

Aina Artés va ser segona als 25 m. papallona
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L’aleví B s’ha consolidat a la part alta de la classificació al grup 13è de la Segona Divisió 

> El juvenil de futbol sala, setè a Segona 

El juvenil de futbol sala de l’Escola de Futbol Montcada, que juga al 
grup 3r de Segona Divisió, acumula, de moment, un balanç negatiu 

amb més de derrotes (6) que victòries (4) i empats (1). El juvenil ocupa 

la setena posició amb 13 punts i només té un marge de dos amb els 

llocs de descens. A les últimes jornades, els vermells van guanyar un 

rival directe de la seva lliga com és el CFS Martorelles (3-2) i van perdre 

a la pista del líder, l’FS Castellar (7-3) | RJ
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A una jornada per al final de la 
primera volta, el cadet del CD 
Montcada manté la segona posi-
ció al grup 34è de Segona Divisió. 
Els verds tenen 33 punts després 
d’haver sumat dues victòries més 
contra l’EF Barberà-Andalucía B 

(3-1) i el Ripollet A (3-2). El cadet 
està a cinc punts del primer, tot  i 
que no serà fàcil atrapar el Can 
Rull Rómulo Tronchoni que no 
ha perdut cap partit i que fa tres 
jornades va provocar la primera 
derrota dels montcadencs amb 
un contundent 9 a 1. 

Només ha perdut un partit contra el líder, el Can Rull Rómulo T.

FUTBOL. CD MONTCADA

El cadet verd, en plena 
lluita per ser segon 

El cadet està protagonitzant una bonica lluita amb altres tres equips per ser segon del seu grup

> Xerrada sobre nutrició a la Casa de la Vila

Sota l’organització del CD Montcada, i amb el títol ‘Nutrició i esport’, la 

xerrada, oberta a tota la ciutadania, es farà el 14 de febrer, a les 19h, a cà-

rrec de Júlia Farré Moya, graduada en Nutrició Humana i Dietètica | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció
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L’equip benjamí de super-ten-
nis del CT Reixac es va estre-
nar en competició a un torneig 
amistós que es va organizar a 
les pistes del Atlètic Terrassa 

de hoquei. Els benjamins del 
club van jugar cinc partits in-
dividuals i un de dobles amb 
un balanç de tres victòries i 
tres derrotes | RJ

Va participar en un torneig a Terrassa amb un balanç de 3 a 3

TENNIS. CT REIXAC

El benjamí de super-tennis 
comença a competir

D’esquerra a dreta, Sergi Brú, Elena Contijoch, Nofre Gallego, Mario Ledesma, Xènia Jezequel i Joan García
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