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CORFBOL
L’equip júnior de l’AEE Montserrat

Miró es classifi ca per jugar la 

fi nal de la Copa Catalana
PÀG. 31PÀG. 29

FUTBOL SALA
Emili Domingo, coordinador del 

planter, s’incorpora al cos tècnic 

del primer equip del Broncesval 

PROPOSTA DE FUTUR

Els clubs locals inicien converses per 
estudiar una possible unifi cació del futbol
La idea neix de l’IME que, seguint el model aplicat al bàsquet amb l’UB MIR, ha proposat a les quatre entitats crear un únic equip

L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) va reunir el 5 de 
febrer tots els presidents dels 
clubs locals de futbol amb una 
proposta sobre la taula: crear 
un únic equip que serveixi per 
unifi car la pràctica d’aquest es-
port al municipi. A la trobada, 
convocada pel regidor d’Esports 
i president de l’IME, Marc Ro-
dríguez (PSC), van participar 
els quatre presidents: Modesto 
‘Tato’ Sanchís (CD Montcada); 
Antoni Sánchez (EF Montca-
da); José González (UE Sant 
Joan-Atlètic) i Francisco Romero 
(UD Santa María). L’objectiu de 
l’Ajuntament és que els clubs es-
tudiïn la viabilitat de unifi car-se 
perquè “en el futur hi ha hagi 
una entitat més forta i sol-
vent”, ha explicat Marc Rodrí-
guez, regidor d’Esports. L’IME 
vol continuar la línea que s’ha 
implementat en altres municipis 
veïns o que es va utilitzar per 
crear l’UB MIR, que agrupa 
des d’aquesta temporada tots els 
clubs de bàsquet que hi havia a 
Montcada i Reixac. 

Visions diferents. De moment, la 
reacció dels equips afectats per 
aquesta possible unifi cació ha 
estat ben diferent. El CD Mont-
cada no tanca cap porta, però el 
seu president no ho veu gens fà-
cil. “A priori, és complicat que 
es pugui fer. Nosaltres tenim 
91 anys d’història, defensem 
els nostres interessos i no es-

tem disposats a perdre la iden-
titat”, ha explicat el president 
verd, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
qui creu que és més senzill signar 
un acord de col·laboració perquè 
tots “passem a treballar per un 
bé comú”. Per la seva part, An-
toni Sánchez, president de l’EF 
Montcada, considera “factible” 
la unifi cació i no veu problemes 
amb la identitat o nom del futu-
rible nou club: “La fi losofi a de 
‘divideix i guanyaràs’ no és 
gens positiva. És millor tenir 
un club fort que molts debili-
tats. El futbol ha d’estar unit 
per evitar dividir recursos hu-
mans i econòmics”. 
Francisco Romero, president 
de l’UD Santa María, que té 
previst deixar el càrrec en els 
propers dies, té una opinió sem-
blant: “La unió de tots estaria 
bé, però veig força complicat 
arribar a un consens per  crear 
només un equip amb un únic 
president”.
José González, màxim dirigent 
de l’UE Sant Joan-Atlètic, deixa 
la decisió fi nal en mans de la 
seva massa social. “Jo no puc 
dir si estic a favor o en contra. 
Demà puc deixar de ser presi-
dent i no em correspon a mi, 
ni a la junta directiva, prendre 
una decisió d’aquesta enverga-
dura. La darrera paraula la té 
el soci”, diu González, qui abans 
de convocar una assemblea vol 
esperar a mantenir més reunions 
amb els seus homòlegs. 
A partir d’ara, l’IME deixarà 
que siguin els quatre clubs els 
que prenguin la iniciativa i els 
que, durant els propers dos o 
tres mesos, mantinguin més tro-
bades per decidir si es farà o no 
la unifi cació. “Els clubs, com a 
entitats privades, són els que 

han de decidir si ho veuen via-
ble. L’Ajuntament es queda al 
marge ja que la decisió està ex-
clusivament a les seves mans”, 
ha matisat el regidor.

Treball amb el planter. La fusió 
del futbol de formació tampoc 
sembla fàcil a causa de les des-
avinences entre l’EF Montcada 
i el CD, els dos únics clubs de 

futbol que tenen equips a les ca-
tegories inferiors. El president 
del CD Montcada, que aquesta 
temporada va recuperar el seu 
treball amb el futbol formatiu, 
ho té molt clar: “Nosaltres hem 
implementat un nou sistema 
amb el planter perquè no ens 
agradava el que hi havia fi ns 
ara. Podríem plantejar-nos fer 
una unifi cació si la poguéssim 

liderar nosaltres i així els nois 
de l’Escola gaudirien del nos-
tre projecte”, explica ‘Tato’ San-
chís. Per a la seva part, Antoni 
Sánchez diu que l’EF Montcada 
només parlarà d’una fusió si es 
garanteix que “cap dels diners 
que paguin els pares i mares 
per al futbol de formació acabi 
servint per mantenir un equip 
amateur”. 

Rafa Jiménez | Redacció

> L’UD Santa María formarà part de l’EFM

L’EFM i l’UD Santa María han 

iniciat un procés cap a la inte-

gració del l’equip de Terra Nostra 

a l’estructura del club vermell. 

L’entitat que presideix Francisco 

Romero, que s’havia quedat sol al 

capdavant del club, estava passant 

per una situació molt delicada i 

una junta gestora la dirigirà fi ns a 

fi nal de temporada. Al proper curs, 

l’UD Santa María formarà part de 

l’Escola, que passarà a tenir dos 

equips sèniors: el femení, a Prime-

ra Catalana, i un sots-23, a Quarta. 

El nou equip lluirà els colors de 

l’Escola, però s’intentarà que el 

seu nom esportiu recordi d’alguna 

manera a l’UD Santa Maria, club 

que va ser fundat al 1964. “És una 
bona solució de futur perquè serà 
un procés de transició adequat 
per als futbolistes de l’EFM que, 
després de ser juvenils, podran 
jugar a Quarta”, diu Pere Ricart, 

tècnic d’una UD Santa María que 

ha perdut els seus dos últims par-

tits contra l’At. Besòs (5-2) i la Fun-

dació Esportiva Grama (0-3) | RJ
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Els presidents dels 
quatre clubs afectats 
tenen previst seguir 
parlant del tema

“És complicat. 
Nosaltres tenim 
91 anys d’història, 
defensem els nostres 
interessos i no 
estem disposats a 
perdre la identitat”

“La decisió és de 
molta envergadura. 
No em correspon a 
mi ni a la junta dir si 
estem a favor o en 
contra. La darrera 
paraula la té el soci”

“És millor tenir un 
club fort que molts 
debilitats. El futbol ha 
d’estar unit per evitar 
dividir recursos,  
tant humans com 
econòmics”

“La unió de tots 
estaria bé, però veig 
força complicat 
arribar a un consens 
per crear una sola 
entitat amb un únic 
president”

‘Tato’ Sanchís

CD Montcada

José González 

UE Sant Joan

Antoni Sánchez 

EF Montcada

Francisco Romero

UD Santa María
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Va ser protagonista als triomfs amb el Sant Quirze i el Manresa 

Nerea Talavera marca  
cinc gols en dos partits

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Nerea Talavera està especialment inspirada de cara a porteria a les últimes jornades
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El CD Montcada va aconseguir 
el 9 de febrer, en partit corres-
ponent a la 20a jornada, un va-
luós empat al camp del Peralada 
(0-0), el líder destacat del grup 1r 
de Primera Catalana que només 
ha perdut un partit aquesta tem-
porada. El resultat final premia 
el bon treball defensiu dels verds 
contra un rival que camina 
amb seguretat cap a la Tercera 
Divisió. “És un punt molt bo, 
però que servirà de poc si no 
aconseguim la victòria en el 
proper partit a casa contra el 
Canyelles”, comenta el tècnic 
Jordi Salvanyà, qui ha buscat en 
el mercat solucions per intentar 
millorar el rendiment golejador 
del seu equip amb una mitjana 
de 0,9 gols per partit. A Perala-
da, ja va jugar de titular el nou 

fitxatge verd Isaac Pujante, da-
vanter centre que no estava gau-
dint de minuts al Vista Alegre, 
del grup 2 de Primera Catalana. 
“Isaac ens pot aportar expe-
riència, il·lusió i esperem que 
gols”, valora Salvanyà.

Els verds, que a la 19a jornada 
van trencar contra el Guíxols  
(1-0) una sequera de quatre par-
tits sense guanyar gràcies a un 
gol de penal de Norbert Sánchez, 
ocupen la novena posició de la 
classificació amb 27 punts. 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada busca solucions per 
acabar amb la sequera golejadora
L’equip, que va empatar al camp del líder, s’ha reforçat amb el davanter Isaac Pujante 

Rafa Jiménez | Redacció
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Tot i no solucionar encara els seus números golejadors, l’equip suma dues jornades puntuant

L’UE Sant Joan-Atlètic Montcada 
torna a mirar amb preocupació 
la zona baixa del grup 2n de Se-
gona Catalana després de perdre 
i empatar els seus dos últims par-
tits contra dos rivals directes. Un 
gol de volea d’Emmanuel Yeboah 
a la sortida d’un córner li va do-

nar un punt contra el Badia del 
Vallès (1-1) després d’un partit ple 
d’interrupcions amb continues 
faltes dels jugadors visitants. Una 
jornada abans, els de Can Sant 
Joan van perdre a l’últim sospir 
al camp del Turó de la Peira (2-1). 
Després d’empatar de penal al mi-
nut 90, van acabar perdent amb 

un gol en contra al 94’. “El balanç 
d’aquests últims partits no és bo. 
Defensivament estem bé, però 
tenim molts problemes per ge-
nerar ocasions”, comenta el tècnic 
José Manuel Martín ‘Pinti’ qui es 
planteja com a objectiu sumar 45 
punts per aconseguir la salvació. 
L’equip ara és onzè amb 24.

L’UE Sant Joan Atlètic perd quatre 
punts valuosos i s’apropa al descens

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan-Atlètic no ha tingut sort en els seus últims partits i s’apropa de nou al descens

Va empatar amb el Badia (1-1) i va perdre en el descompte contra el Turó de la Peira (2-1)

Rafa Jiménez | Redacció

> El sènior B pateix 
la cinquena derrota
Després de quatre jornades se-

guides puntuant, el sènior B del 

CD Montcada va encaixar la seva 

cinquena derrota de la tempora-

da el 2 de febrer al camp de la 

Fundació Esportiva Grama (6-4), 

en partit corresponent a la 17a 

jornada. L’equip de Juan Meca 

ocupa ara la sisena posició amb 

30 punts i té un partit menys que 

els seus rivals directes ja que va 

descansar a l’última jornada | RJ
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El sènior femení de l’EF Montcada 
no afluixa i segueix amb pas ferm 
a la segona posició del grup 2n de 
Primera Catalana, a tres punts de  
distància del líder, el Sant Ga-
briel. Tot i començar el partit 
contra el Manresa amb un gol 
en contra al minut 7, l’equip 
d’Adriano Bujalance va reaccio-
nar i va acabar guanyant per 7 
a 2. La protagonista del partit 
va ser Nerea Talavera, autora de 
quatre gols, tres d’ells a la prime-
ra meitat i en només 18 minuts. 
Talavera va tornar a demostrar 
contra el Manresa que està en un 
bon moment de forma ja que una 
setmana abans havia marcat un 

dels dos gols de la victòria a Sant 
Quirze (1-2). “Estic molt content 
amb el rendiment golejador de 
Nerea. És una jugadora amb 
moltes qualitats i li feia falta 
una empenta com aquesta. Es-
pero que, juntament amb Ron-
nie, pugui continuar formant 
aquest tàndem en atac tan po-
derós”, explica el tècnic Adriano 
Bujalance.

Segones en solitari. Després de 
18 jornades, les montcadenques 
es mantenen a la segona posició 
amb 43 punts, dos més que La 
Planada, que ha pujat al tercer 
lloc després de sumar set vic-
tòries seguides.

Rafa Jiménez | Redacció

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

Es lloga. Pis a Mas Rampinyo, 3 habita-
cions, 2 banys i un ampli pis. Preu: 550 
euros. Tel. 615 913 585. 
Lloguer. Plaça de pàrquing, a Vallbona. 
Econòmica. Tel. 657 326 175.
Busco trabajo. Se ofrece señora para 
limpieza del hogar o para el cuidado de 
personas mayores para las noches o los 

fines de semana. Con titulación de ge-
riatría y buenas referencias. Interesados 
llamar al teléfono 628 22 78 63. 
En venda. Plaça de pàrquing doble a l’illa 
de Montcada (entre els carrers Bruch i 
Lleida de Montcada Nova). Correu: rosa-
namiquel@gmail.com.
Compro. TBO antics, còmics, manga, àl-

bums de cromos, calendaris de butxaca i 
joguines. Tel. 630 930 616.
Busco trabajo. Se ofrece chico como 
soldador con experiencia y buenas re-
ferencias. Interesados llamar al teléfono 
628 22 78 63.
lBusco trabajo. Hombre de 53 años se 
ofrece para trabajar de vigilante de se-

guridad, carretillero o camarero. Tel. 692 
560 296. 
Liquidación. De maquinaria de rostisería. 
Tel. 647 506 934.
Es ven. Secadora en molt bon estat. Preu, 
60 euros. Tel. 935 646 340 (Joan o Carme).
Grupos singles. ¿Quieres conocer gen-
te? Llama al 677 394 239. Joan. 

Classes particulars. Professor llicenciat 
en Químiques dóna classes de Física, Quí-
mica i Matemàtiques a tots els nivells. Tel. 
687 826 761 o homeomorfa@yahoo.es.
Compro. Material del Barça i l’espanyol, 
programes cine, àlbums de cromos, pos-
tals, scalextric i joguines antigues. Pago 
molt bé. Tel. 699 949 508.
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BÀSQUET

El sènior B femení de l’UB 
MIR encara no coneix la vic-
tòria en el que portem del 2014. 
Les montcadenques, que ju-
guen al grup 8è de Tercera A, 
van aconseguir les seves úni-
ques quatre victòries de forma 
consecutiva entre els mesos de 
novembre i desembre. Després 
del canvi d’any, l’equip que en-
trena Xavi Llop ha jugat tres 
partits que han finalitzat amb 
derrota, les dues últimes, co-
rresponents a la segona volta, 
contra el Bàsquet Ceissa B 
(47-44) i el CE Maristes-Sants 
Les Corts (42-58). El sènior B 
femení ocupa la tercera posició 
per la cua amb un balanç de 
quatre victòries i set derrotes. 

El sènior B femení de l’UB MIR no ha 
guanyat cap partit des de l’inici d’any

Rafa Jiménez | Redacció

Les seves úniques quatre victòries van arribar entre els mesos de novembre i desembre

El sènior masculí del CH La Sa-
lle continua a la part mitja alta de 
la taula del grup D de la Primera 
Estatal. Una valuosa victòria a la 
pista de l’OAR Gràcia Sabadell 
(25-27) a la 17a jornada el va situar 
a la cinquena posició, encapçalant 
la lliga que es juga al marge dels 
quatre primers: Sant Martí Adria-
nenc, BM La Roca, H. Esplugues 
i BM Granollers. A l’última jor-
nada, l’equip de Jaume Puig va 
sumar un punt contra l’UE Sarrià 
(33-33). Els lassal·lians van ser mi-
llors durant bona part del partit, 
però a manca de dos minuts el te-
nien perdut amb un desavantatge 
de tres gols. Un gol de Chus Jimé-
nez, a cinc segons del final, li va 

permetre salvar un punt. “Estem 
fent una gran temporada, tot i 
que mai he pogut repetir equip 
dues setmanes seguides a causa 

de les lesions. Tinc el dubte de 
saber a on podríem haver arri-
bat amb la plantilla sencera”, 
explica el tècnic, Jaume Puig.

HANDBOL

El CH La Salle encapçala la lliga que 
es juga al marge dels quatre primers
Al seu últim partit, va salvar un punt a cinc segons del final contra l’UE Sarrià (33-33)

Després d’empatar contra l’UE Sarrià, el CH La Salle és sisè amb els mateixos punts que el cinquè
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Rafa Jiménez | Redacció

Ha acabat la primera part invicte amb 10 victòries i 2 empats

L’equip femení serà cap 
de sèrie a la segona fase

El sènior femení del CH La Salle 
ha finalitzat la primera fase al grup 
D de la Primera Catalana invicte 
amb deu victòries i dos empats. 
L’equip de Joan Gosàlvez, que a 
l’última jornada va empatar amb  

l’H. Sant Cugat (21-21), serà cap de 
sèrie a la segona fase. “Hem com-
plert el primer objectiu. Ara 
lluitarem per entrar al top-4 i 
aconseguir una de les dues posi-
cions d’ascens”, diu Gosàlvez.
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> Homenatge a Xavi Martín Mora a Granollers

Els equips de veterans del CH La Salle i el BM Granollers es van reunir el 9 

de febrer al pavelló Olímpic de la capital del Vallès Oriental per homenatjar 

Xavi Martín Mora, membre del màster lassal·lià que va morir el 15 de 

desembre mentre jugava a handbol al pavelló Miquel Poblet | RJ
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El sènior B del CH La Salle ha 
iniciat amb bon peu la sego-
na volta al grup B de Tercera. 
L’equip ha recuperat la tercera 
posició gràcies a dues victòries 
contra l’Epic Casino (40-26) i 
l’Handbol Berga (32-26). “Anem 
de menys a més. L’equip està 
cohesionat, però hem de conti-
nuar treballant per acabar en-
tre els tres primers i pujar”, diu 
el tècnic Dídac de la Torre | RJ

El conjunt B 
recupera la 
tercera posició

El sènior B del CH La Salle té un clar objectiu: acabar entre els tres primers per pujar de categoria
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> El Cim prepara noves excursions a la neu
El centre excursionista El Cim organitza una excursió amb raquetes de neu per 

al 22 de febrer a Estanà-Prat de Cadí. La sortida es farà des del col·legi La Salle, 

a les 7h, i els participants han de tenir llicència federativa. L’1 de març, també 

s’ha programat una ascensió a la muntanya Taga des de Ogassa | RJ 

L’entitat de bikers ha convocat una excursió per a grans i petits que es farà el 

22 de febrer per la llera del riu Ripoll. La sortida arrencarà des de la porta del 

pavelló Miquel Poblet, a les 16.30h. L’organització recomana confirmar la 

participació via Facebook o al correu electrònic montcada.en.bici.infantil@

gmail.com. S’ha de portar la bicicleta revisada, casc i llums | RJ

> Montcada en Bici organitza una sortida  

El sènior B femení de l’UB MIR no ha tingut sort i encara no ha aconseguit guanyar en aquest 2014
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El sènior femení camina amb pas ferm cap a l’ascens. De moment, no ha perdut cap partit

> El TT La Unió no pot mantenir el segon lloc
El Club Tennis Taula La Unió ha 

baixat a la tercera posició del grup 

2n de Segona B de la Territorial de 

Barcelona després de caure a la pis-

ta del Falcons de Sabadell (4-3). Una 

setmana més tard, els montcadencs 

van derrotar el Molins de Rei (4-2) i a 

la propera jornada podrien recuperar 

la segona posició si aconsegueixen 

guanyar a casa del Badalona | RJ 
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Emili Domingo, coordinador 
del planter del Broncesval 
Montcada, ha passat a reforçar 
el cos tècnic del primer equip 
al costat de Renato, fins ara 
segon entrenador, a causa dels 
problemes de compatibilitat la-
boral de Lolo Rodríguez, que, 
tot i que no ha deixat el club, 
no pot estar implicat al cent 
per cent amb les seves funcions 
com a primer entrenador. Do-
mingo i Renato ja van seure 
a la banqueta en el partit que 
es va disputar el 6 de febrer 
contra el Ràpid Santa Coloma 
i que s’havia ajornat en el seu 
dia. La victòria final per 6 a 4 
va significar un parèntesi entre 
les dues derrotes que es van 

produir contra el Marfil Santa 
Coloma B (5-0) i l’Escola Pia 
(3-4). “L’equip no acaba de 
trobar una regularitat a cau-
sa dels problemes amb les 
lesions, que ja va fer que la 

pretemporada fos estranya. 
Tot i això, l’actitud dels ju-
gadors és molt bona”, explica 
Domingo. Després de l’última 
derrota, l’equip ha baixat a la 
vuitena posició amb 32 punts. 

Emili Domingo reforça el cos tècnic 
del primer equip del Broncesval

Rafa Jiménez | Redacció
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FUTBOL SALA. SEGONA B

Canvi de líder al grup 4t de la 
Segona Catalana de futbol sala. 
L’AE Can Cuiàs ocupa ara la pri-
mera posició amb 35 punts grà-
cies a les seves 10 jornades segui-
des sense perdre amb un balanç 
de vuit victòries i dos empats. A 
la primera jornada de la segona 
volta, l’equip d’Óscar Ruiz va 
golejar l’Inter Dinàmic Masnou 
(8-4) i es va aprofitar de l’empat 
a casa de l’EF Montcada contra 
el CN Caldes (3-3) per treure-li el 
primer lloc. A la següent jornada, 
els dos primers classificats, només 
separats amb un punt de diferèn-
cia, van mantenir el seu pols i van 
sumar un nou triomf contra l’AE 
Iris Sol-Casagemes B (4-10) i el 
CFS Premià de Dalt (0-4) respec-
tivament. 

A manca d’onze jornades per al 
final, els dos equips montcadencs 
protagonitzen una bonica lluita 
per guanyar la lliga i obtenir una 
de les dues posicions d’ascens a 
Primera Catalana amb permís 
del Port de Barcelona, que és 
tercer amb 32 punts. “Després 
de pujar l’any passat, el nostre 
objectiu està més que complert. 
Aconseguir l’ascens seria tot un 
èxit, encara que obviament llui-
tarem per ser campions”, mani-
festa el tècnic de l’EF Montcada, 
José Luis Carrasco.

Sènior C. El segon equip de l’AE 
Can Cuiàs va perdre el primer 
partit de la segona volta al grup 2n 
de Tercera amb una derrota a casa 
contra el Futsal Cabrils B (2-5). El 
seu últim matx es va suspendre.

Rafa Jiménez | Redacció

L’AE Can Cuiàs li treu la 
primera posició a l’EFM

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

Emili Domingo, amb xandall blanc, dóna instruccions al costat del segon entrenador, Renato

L’AFS Bosc d’en Vilaró ha començat de forma negativa la segona fase de la competició
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Lolo Rodríguez no pot estar implicat al 100% amb la seva tasca per motius laborals

El sènior A de l’AE Can Cuiàs acumula deu partits sense perdre i ja és líder del seu grup

Canvi de líder a la primera jornada de la segona volta
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El Multiópticas Isis A va caure 
als quarts de final de la Copa 
Catalana contra el CE Vilano-
va i la Geltrú per 17 a 16. D’al-
tra banda, el sènior B, qui havia 
superat en una ronda prèvia el 
CK Vacarisses (12-11), va perdre 
també a les semifinals contra 
l’AEE Lladonosa A (16-17) | RJ

El CK Montcada 
es queda fora de 
les finals de la  
Copa Catalana

CORFBOL

El CK Montcada no estarà a les finals de la Copa Catalana que es fan el 15 i 16 de febrer a Vacarisses
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El primer equip de la Unió Escacs 
Montcada (UEM) va patir a la 3a 
jornada a casa de l’UGA de Barce-
lona (9-1) la seva primera derrota a 
la Divisió d’Honor del Campionat 
de Catalunya. El segon i el tercer 
equips del club van perdre contra 
el Taradell-Centelles (0-10) i el Ri-
pollet B (4-2) respectivament.

Altres competicions. Després de 
dues rondes, Miguel Muñoz lidera 
el II Torneig Tancat que organit-
za l’UEM des del 6 de febrer amb 
la participació de 10 jugadors per 
obtenir la norma de Mestre Inter-
nacional. El 6 de febrer també es 
va iniciar el Torneig Social que 
acabarà el 27 de març | RJ

L’UE Montcada A perd  
la seva primera ronda

ESCACS

Va caure contra l’UGA a la 3a jornada del Campionat Catalunya

L’AFS Bosc d’en Vilaró no ha 
tingut un bon inici de la sego-
na volta al grup B la Primera 
Territorial de la Federació Ca-
talana de futbol sala. Els verds, 
vuitens amb 22 punts, han 
perdut els dos primers partits 
contra l’AE Barceloneta (6-0) i 
l’UE Quatre Barres (4-5) | RJ

Dues derrotes 
de l’AFS Bosc 
d’en Vilaró

F. SALA. 1a TERRITORIAL
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L’handbol continua protagonit-
zant les activitats extraescolars 
esportives de La Salle. Aquest 
curs s’ofereix psicomotricitat, 
amb 30 nens i nenes, i multi-
esport, amb 17 alumnes que fan, 
segons el trimestre, handbol, fut-
bol i bàsquet. 9 nois i noies també 
practiquen handbol en un equip 
benjamí. La coordinació de les 
activitats extraescolars es fa di-
rectament per part de l’Escola del 
Club Handbol La Salle, que tam-
bé compta amb quatre conjunts 
d’handbol de categoria aleví i 

que està composat, en un 80%, 
per alumnes del col·legi. 
Joan Gosàlvez, director de l’Escola 
del CH La Salle, està satisfet 

amb la quantitat d’alumnes que 
fan extraescolars, però lamenta 
que La Salle sigui l’única escola 
amb equips d’handbol.

ESPORT ESCOLAR

L’handbol continua sent l’eix principal 
de les extraescolars de La Salle

Rafa Jiménez | Redacció

És l’única escola del municipi que ha format grups per practicar aquest esport
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El preinfantil masculí només ha 
perdut un partit a la segona fase
Després de quatre jornades, l’equip, tercer a la primera fase, ara és segon amb 8 punts

El preinfantil masculí de l’UB 
MIR va encaixar a l’última jor-
nada, a la pista de l’AECAM 
(63-47), la seva primera derrota 
a la segona fase del grup 1r del 
nivell C. L’equip que entrena el 
tàndem format per Alejandro 
Gómez i Albert Mir va guan-
yar el seus tres primers partits 
en aquesta etapa de la competi-
ció i ara ocupa la segona posi-
ció amb 8 punts. A la primera 
fase, també al nivell C, però al 
grup 5è, el preinfantil masculí 
va acabar a la tercera posició 
amb un balanç de quatre vic-
tòries i dues derrotes. El preinfantil no ha patit fins a la quarta jornada la seva primera derrota a la segona fase del nivell C

Juga a una categoria mixta, però és un equip format per nois

BÀSQUET. UB MIR

L’aleví masculí A només 
ha pogut guanyar un partit

L’aleví masculí A del CH La Sa-
lle, que juga al grup A del Cam-
pionat de Catalunya Experts 
Masculí-Mixt, només ha obtin-
gut una victòria a la primera 
fase després de 14 partits. L’únic  
triomf dels lassal·lians es va 
produir a la 10a jornada contra 
el CH Igualada (9-7). A aques-
ta lliga no es comptabilitzen els 
gols –es donen punts segons si es 
guanya o es perd un dels quatre 
quarts de cada partit–. L’aleví A, 
només format per nois, ocupa 
l’última posició del seu grup | RJ L’aleví masculí A no ha tingut gaire sort

Un grup d’alumnes, escoltant les instruccions d’uns dels monitors de les activitats extraescolars
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HANDBOL. CH LA SALLE

El benjamí B de l’FS Montcada 
va aconseguir l’1 de febrer la se-
gona victòria de la temporada 
contra l’UE Manlleu B (2-0), en 
partit corresponent a l’11a jorna-
da. L’equip montcadenc, que a 

l’últim partit va perdre a la pista 
de La Unión Las Palmas B (4-0), 
és cinquè al grup 5è de la lliga 
d’aquesta categoria. El benjamí 
B suma 8 punts amb dues victò-
ries, dos empats i sis derrotes en 
un grup format per vuit equips.

Iniciada la segona volta, és cinquè d’una lliga de vuit equips

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El benjamí B aconsegueix 
la seva segona victòria

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip benjamí B de l’FS Montcada només ha pogut sumar dues victòries aquesta temporada

> Debut del super-tennis A del CT REIXAC

L’equip A de super-tennis del CT Reixac va debutar el cap de setmana del 

8 i 9 de febrer a les instal·lacions del club contra el CT Terrassa, perdent 

per 1 a 5. L’equip està format per Marc Armengol, Claudia Zarategui, Mia 

Carricondo, Lluc Leiva –tots a la foto– i Mario Ledesma | RJ
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CL’equip premini A del Club Jo-
ventut de Badalona, que juga 
al màxim nivell (A1) de la seva  
categoria, té a la seva plantilla un 
jugador de Montcada i Reixac 
des de fa quatre temporades. Es 
tracta d’Enric Manzano Albadale-
jo, qui al mes d’abril complirà els 
10 anys. Manzano, qui juga de 
base, es va iniciar a l’escola del 

CB Montcada. Quan tenia 6 
anys va superar unes proves per 
ingressar al club de Badalona i 
s’ha consolidat en un equip que 
domina amb autoritat la seva  
categoria. “Jugar al Joventut té 
la seva exigència, però ell, de 
moment, s’ho passa bé i està 
aprenent molt”, diu la seva 
mare, Ana Albadalejo | RJ

BÀSQUET

L’equip d’Enric lidera la lliga

El base de Montcada i Reixac complirà 10 anys a l’abril

Enric Manzano brilla al 
planter del Club Joventut

Rafa Jiménez | Redacció
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Rafa Jiménez | Redacció
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L’estadi de la Ferreria va ser 
l’escenari el 8 de febrer de dos 
derbis alevins entre equips del 
CD Montcada i l’EF Montca-
da. El conjunt A verd va supe-
rar l’EFM E per un ajustat 5 a 
4. D’aquesta manera, l’aleví A 
del CD Montcada, que també 
va guanyar l’enfrontament de 
la primera volta amb un 3 a 8, 
es consolida a la quarta posició 
del grup 49è de Tercera Divisió 
amb 32 punts, mentre que els 
vermells són sisens amb 28.
L’altre derbi va finalitzar amb vic-
tòria de l’aleví D de l’Escola con-
tra el B del CD (2-5). D’aquesta 
manera, els vermells, que ocu-
pen la setena posició al grup 47è 
amb 23 punts, es van cobrar la 
derrota que van patir a la prime-
ra volta per 1 a 4 contra un rival 
que és quart, amb 33 punts. 

Alevins verds.  D’altra banda, l’A 
i el B del CD Montcada parti-
ciparan a la fase prèvia de lliure 
inscripció de la Danone Nations 
Cup que es disputarà el 16 de 
març a Cabrils.

FUTBOL

Repartiment de victòries en els derbis 
alevins entre el CD Montcada i l’Escola

Rafa Jiménez | Redacció

L’aleví A verd va guanyar l’EFM E (5-4), mentre que el vermell D va superar el B del CD (2-5)
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El D de l’EFM li va tornar al B del CD Montcada la derrota que va encaixar a la primera volta

L’aleví A del CD Montcada va tornar a guanyar el derbi contra l’equip E de l’EF Montcada

El futbol juvenil local viurà un 
nou derbi que es jugarà el 22 de 
febrer, a les 20h, a l’estadi de la Fe-
rreria. El CD Montcada acumula 
quatre victòries seguides –l’última 
contra l’UE Castellar (6-0)– i vol  
guanyar per continuar a la terce-
ra posició, a un punt dels primers. 
Per la seva part, el juvenil A de 
l’EFM és novè amb 23 punts i ha 
encaixat dues derrotes seguides 
–la darrera contra l’UE Sabade-
llenca (4-2). A la primera volta, 
els verds van guanyar per 0 a 2.

Xerrada.  El CD Montcada or-
ganitza una conferència amb el 
títol ‘Nutrició i esport’ que es 
farà el 14 de febrer a les 19h a 
la Casa de la Vila a càrrec de 
Júlia Farré Moya, graduada 
en Nutrició Humana i Dietèti-
ca. A l’acte també  participarà 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), que farà una explicació 
sobre el projecte Thao Salut 
de nutrició infantil que s’està 
duent a totes les escoles del 
municipi | RJ 

S’enfronten el 22 de febrer, a les 20h, a l’estadi de la Ferreria

Els juvenils, cara a cara

FUTBOL. CD MONTCADA/EF MONTCADA

El grup d’escaquistes de l’UE Montcada que està participant al Campionat de Catalunya

Onze escaquistes montcadencs, 
d’entre 8 i 12 anys, participen a 
les fases prèvies d’escacs base del 
Campionat de Catalunya que es 
disputen durant sis rondes i fins 
al 8 de març a diferents munici-
pis de la comarca | RJ

Fases prèvies 
d’escacs base

UE MONTCADA
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L’equip júnior de corfbol de l’AEE 
Montserrat Miró jugarà el 16 de 
febrer la final de la Copa Cata-
lana que es disputarà, a les 10h, 
a Vacarisses. Els montcadencs 
es van desfer a les semifinals del 
CEVG (7-6) i es veuran les cares 
a la final amb el CK Badalona, 
que va eliminar l’UKSA (7-6). 
“Tinc l’esperança de fer un bon 
partit i demostrar sobre la pis-

ta que som favorits”, explica el 
tècnic Pedro López, que també 
és jugador del primer equip del 
Multiópticas Isis A i que fa cinc 
anys va guanyar la copa amb el 
Miró sent júnior. López confia 
que una victòria a Vacarisses aju-
darà a millorar el rendiment de 
l’equip a la lliga, on només ha po-
gut guanyar un dels tres partits 
que ha disputat | RJ 

El júnior jugarà la final 
de la Copa Catalana

CORFBOL. AEE MONTSERRAT MIRÓ

Es disputa el 16 de febrer a Vacarisses contra el CK Badalona

L’equip júnior de l’AEE Montserrat Miró, preparat per a la gran final de la Copa Catalana
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