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BÀDMINTON
Júlia de la Torre (EF Granollers) guanya, 

als 13 anys, el seu segon Campionat 

de Catalunya sots-15
PÀG. 31PÀG. 28

HANDBOL
Albert Maresma (CH La Salle) viu 

la seva millor temporada amb una 

mitjana de 8 gols per partit

ÈXIT MONTCADENC

El corfbol local es consolida com un referent 
de la pràctica d’aquest esport a Catalunya
L’equip júnior de l’AEE Montserrat Miró va guanyar el 16 de febrer a Vacarisses la seva segona Copa Catalana de la categoria

L’equip júnior de corfbol de 
l’Associació Esportiva Escolar 
Montserrat Miró va fer història 
el 16 de febrer en proclamar-se 
campió de la Copa Catalana. 
Els montcadencs, entrenats per 
Pedro López, van superar a la fi -
nal disputada a Vacarisses el CK 
Badalona amb un clar 15 a 7. Es 
tracta de la segona Copa Cata-
lana que guanya aquesta entitat 
que promou la pràctica del corf-
bol, un esport que, tot i no ser 
dels més populars, té una bona 
acceptació dins del municipi. De 
fet, Montcada i Reixac ja s’ha 
convertit en un referent d’aquest 
esport mixt, semblant al bàsquet, 
que va néixer al 1902 a Holanda 
i que permet la participació de les 
seleccions catalanes en competi-
cions internacionals ofi cials. 
Al marge de l’AEE Montserrat 
Miró, que treballa la formació 
amb 37 jugadors i jugadores dis-
tribuïts en sis equips (un júnior, 
dos cadets, dos infantils i un 
aleví), l’altre club de referència 
al municipi és el Club Korfbal 
Montcada. Aquesta entitat, vin-
culada amb el Miró, té dos equips 
sèniors que juguen a les màximes 
categories: Nacional i Segona Di-
visió.  “Montcada és un refe-
rent al corfbol català. Ho és pel 
seu planter, amb representants 
a totes les seleccions, i també 
perquè els equips sèniors s’han 
consolidat”, explica David Rúa, 
tècnic del primer equip del CK 
Montcada (Multiópticas Isis A) 
i seleccionador sots-19 català. 
L’estadística confi rma aquesta 
importància del corfbol montca-
denc a nivell català: el Miró ha 
guanyat dues copes júniors i ha 
jugat quatre de les set fi nals de 
lliga disputades. En quatre tem-

porades, el sènior A del CKM 
ha jugat una semifi nal de la Lliga 
Nacional i el B ha guanyat dues 
lligues i una copa de Segona.  

Internacionals. El planter montca-
denc té empenta i ho demostra 
el fet que cinc jugadors del Miró 
(Namar Alimbau, Judit Fernán-
dez Gran, Judit Fernández Pena, 
Pau Segura i Pablo Marañón, que 
ja ha debutat en categoria sènior) 
aniran amb la selecció catalana al 
Mundial sots-16 que es disputarà 
a Schijndel (Holanda) del 14 al 
16 de març. Altres jugadors del 
Miró com Mari Hernández, que 
té fi txa amb el primer equip de 
Lliga Nacional, Aida Rodríguez i 
Pol Sánchez estan a la preselecció 
que ja ha fet Davíd Rúa per al 
Mundial sots-19 que se celebrarà 
a Leeuwarden (Holanda), del 17 
al 20 d’abril. La selecció catalana 
sots-21 jugarà l’Europeu a Olo-
mouc (República Txeca) del 6 al 
12 de juliol i ho podria fer amb 
la presència de la montcadenca 
Irina Casado (CK Montcada A). 
Marc Castillo, també del primer 
equip del CK, té moltes possibili-
tats d’anar a l’Europeu de la cate-
goria absoluta que se celebrarà a 
Maia (Portugal) del 25 d’octubre 
al 2 de novembre. 
Precisament, el montcadenc Marc 
Castillo va ser el primer català 
que va fi txar per un club holan-
dés, el país dominador d’aquest 
esport, al 2011. Marc va jugar al 
segon equip del Top-Sassenheim 
i va estar convocat a la fase fi nal 
de l’Europa Cup que el seu club 
va guanyar. L’experiència de 
Castillo a Holanda només va 
durar una temporada ja que va 
tornar a Montcada per continuar 
jugant al Multiópticas Isis A i ini-
ciar la carrera de Medicina.

Difi cultats. Tot i aquest bon nivell, 
José María Rodríguez, mem-
bre de l’equip de cinc persones 
que coordina el corfbol a l’AEE 
Montserrat Miró, deixa constàn-
cia de les difi cultats per poder 
practicar aquest esport. L’únic 
equip del club que s’entrena a la 
pista coberta de la Zona Espor-
tiva Centre és el júnior i la resta 
ho ha de fer al pati de l’institut 

Miró, que no està homologat per 
la federació catalana per jugar 
partits ofi cials. “La temporada 
passada podíem jugar partits 
a l’escola Elvira Cuyàs, però 
aquest any no disposem de 
cap pista per què les catego-
ries inferiors puguin jugar a 
casa”, explica Rodríguez. Da-
vant d’aquesta queixa, l’IME 
argumenta que no pot deixar 

instal·lacions sense la presència 
d’un conserge i que ha ofert al-
tres pistes alternatives com la pis-
ta coberta o la del col·legi Reixac. 
“El problema és que les jorna-
des a les categories inferiors es 
concentren durant un matí i 
no és fàcil encabir els partits en 
els horaris que estan lliures”, 
explica el coordinador de corfol 
de l’AEE Miró.

Rafa Jiménez | Redacció
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> Després de la Copa, 
tornen les lligues

Els dos equips sèniors del CK 

Montcada ja preparen la torna-

da a les seves respectives lligues, 

aturades per la disputa de la Copa 

Catalana. El sènior A, que només 

ha guanyat dos partits a la primera 

volta de la Lliga Nacional, jugarà el 

16 de març a la pista del CE Vila-

nova i la Geltrú. A Segona, el Mul-

tiópticas Isis B, segon classifi cat 

amb sis victòries, juga el 2 de març 

contra l’AE Lladonosa | RJ

Luis Pablo Jiménez, capità de l’equip júnior de l’AEE Montserrat Miró, va aixecar la Copa Catalana que els montcadencs van guanyar el 16 de febrer
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El sènior B del CD Montcada 
acumula tres derrotes seguides 
que l’han fet baixar a la sete-
na posició del grup 15è de la 
Quarta Catalana amb 29 punts.  
L’equip de Juan Meca no guan-
ya des del 19 de gener i en els 
seus dos últims partits ha perdut 
contra el segon, el Mirasol-Baco 
Unión (3-1), i l’EF Barberà-An-
dalucía B (0-3). Els verds tenen 
un desavantatge de 21 punts 
respece el líder | RJ 

FUTBOL. QUARTA CATALANA

El sènior B del club verd és setè 
després de tres derrotes seguides
L’equip de Juan Meca no guanya des del 19 de gener i està a 21 punts del primer

El sènior B del CD Montcada ho té complicat per assolir el seu objectiu de lluitar per l’ascens
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L’UD Santa María va oferir 
una bona imatge en el seu últim 
partit a casa contra el Mirasol-
Baco Unión, el segon classificat 
del grup 15è de Quarta Cata-
lana. Tot i reaccionar a un gol 
en contra i empatar abans del 
descans gràcies a un acció de 
Yeray Rubio, els de Terra Nos-
tra van acabar perdent per la 
mínima (1-2). L’equip de Pere 
Ricart és dotzè amb 13 punts i 
ja acumula set derrotes conse-
cutives | RJ

L’UD Santa María fa un bon partit 
contra el segon, però acaba perdent
El conjunt de Pere Ricart porta una dinàmica negativa amb set derrotes consecutives 

L’UD Santa María no està tenint sort i no suma cap punt des del 14 de desembre de 2013

L’EF Montcada i el Sant Gabriel 
continuen protagonitzant una bo-
nica lluita al grup 2n de Primera 
Catalana. Després de 20 jornades, 
les montcadenques són segones 
amb 49 punts, a tres del líder. El 
Sant Gabriel no va fallar a la seva 
visita al camp del tercer, La Plana-
da (2-3), i manté el seu avantatge 
respecte a l’equip d’Adriano Buja-
lance, que va patir per guanyar la 
Fundació Júpiter (2-1). Les mont-
cadenques van lligar el triomf grà-

cies a un gol d’Anna Escudero al 
minut 89. “L’equip va tenir cons-
tància. No va baixar els braços i 
s’ha guanyat, una setmana més, 
el dret de continuar depenent 
dels propis resultats per arribar 
a ser líder”, diu Bujalance.

Premi. Aprofitant la jornada de 
descans a la lliga, onze jugadores 
de l’EF Montcada disputaran un 
amistós contra el Betis femení, de 
Nacional (equivalent a la Segona 
Divisió), l’1 de març a Sevilla. 

Rafa Jiménez | Redacció

El CD Montcada va trencar la 
bona ratxa del cuer, el San Cris-
tóbal, qui havia aconseguit dues 
victòries seguides, i va tornar 
de Terrassa amb els tres punts 
gràcies a un gol de David Gas-
cón al minut 61. Després d’una 
primera meitat molt fluixa i 
amb poca intensidad, l’equip de 
Jordi Salvanyà va millorar a la 
segona  fins a aconseguir el gol 
del triomf. Amb aquest bon re-
sultat, els verds es mantenen a 
la part tranquil·la de la classifi-
cació amb 30 punts i obliden la 
derrota que van encaixar con-
tra un efectiu Canyelles (1-3). 
“Si som coherents, hem de dir 
que l’equip es mereixia més 
la victòria contra el Canyelles 
que a Terrassa. Però el futbol 
és així de capritxós, i els gols 

són els que manen”, comenta 
Salvanyà. 

Fitxatge. El club ha incorportat 
el porter Sergio Rivademar (UE 
Sants, de Segona Catalana). Ri-

vademar ha estat suplent d’Adrià 
Buetas als dos últims partits. 
Per las seva banda, Jordi Bra-
cons ha marxat per què  no po-
dia compatibilitzar els seus estu-
dis amb els entrenaments. 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada respira més tranquil 
després de guanyar al camp del cuer
La victòria contra el San Cristóbal (0-1) va fer oblidar la derrota contra el Canyelles(1-3)

Álex González, en un moment del partit que el CD Montcada va perdre contra el Canyelles 
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Va guanyar la Fundació Júpiter amb un gol al minut 89

L’EF Montcada sap patir  
i manté la segona posició

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

El sènior femení de l’EF Montcada segueix amb les opcions de guanyar la lliga

A
R

X
IU

/L
A

U
R

A
 G

R
A

U

Empata amb dos equips a la posició de promoció de descens 

L’UE Sant Joan no pot 
reaccionar i baixa llocs

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Sotrac de resultats de l’equip de José Manuel Martín ‘Pinti’, que fa cinc jornades que no guanya

L’UE Sant Joan-Atlètic fa cinc jor-
nades que no guanya i dues derro-
tes consecutives l’han situat amb 
els mateixos punts (24) que altres 
dos equips, UD Catalana i UD Ci-
rera, que lluiten per fugir de la cin-
quena posició per la cua. Després 
de caure de forma contundent al 
camp del Premià de Mar (5-0), els 
jugadors de José Manuel Martín 
‘Pinti’, que tenia fins a vuit baixes 
de futbolistes titulars per diferents 
motius, no van poder reaccionar a 

casa contra l’Equipo Ja, patint una 
nova derrota (0-1). “L’equip ara 
mateix està bloquejat. Ens cre-
ma la pilota i no juguem a res. 
La gent jove, que té més qualitat 
que els veterans, està notant la 
pressió”, diu ‘Pinti’, qui ja ha de-
manat al club que li doni via lliure 
per buscar en el mercat solucions 
que ajudin a sortir de la “dinàmi-
ca negativa”. Una altra mala no-
tícia ha estat la lesió d’Emmanuel 
Yeboah, que es va trencar la claví-
cula a l’últim partit. 

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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Albert Maresma, jugador del sè-
nior masculí del CH La Salle, viu 
un gran moment i, amb 157 gols 
i una mitjana de 7,85 per partit, 
ja es el tercer màxim golejador 
d’Espanya a totes les categories, 
inclosa la Lliga Asobal (Primera 
Divisió). Albert, qui complirà 28 
anys al mes d’abril i que juga al 
club lassal·lià des que tenia 7, va 
batre el seu rècord personal amb 
els 13 gols que va marcar a la 
20a jornada contra l’H. Sant Es-
teve Sesrovires (30-26). “Abans, 
la meva mitjana golejadora 
era de 3 o 4 gols. Aquesta tem-
porada estic especialment ins-
pirat cara a porteria. No puc 
estar més content perquè està 
sent un any bastant rodó”, ex-
plica Maresma, qui no es plante-
ja un futur lluny de Montcada i 

Reixac si li acaben arribant ofer-
tes d’altres clubs més poderosos. 
“La Salle és casa meva. Tinc 
projectes professionals molt 
atractius i, avui en dia, no és 
fàcil poder viure de l’handbol”, 
comenta.

El rendiment d’Albert Maresma 
està sent decisiu en una gran 
temporada del sènior masculí 
lassal·lià que no perd des de fa 
quatre partits i que està conso-
lidat a la cinquena posició en el  
grup D de la Primera Estatal.

HANDBOL. CH LA SALLE

Albert Maresma, tercer màxim 
golejador estatal, inclosa l’Asobal 
Amb els seus 157 gols, està sent decisiu per a la cinquena posició del CH La Salle 

Rafa Jiménez | Redacció

Albert Maresma està sent l’home gol del sènior masculí del Club Handbol La Salle

> Primera derrota 
de La Salle Iste
El sènior femení del CH La Salle 

no ha començat amb bon peu 

la seva participació a la segona 

fase de la Primera Catalana. Les 

lassal·lianes, que no havien per-

dut cap partit aquesta tempora-

da, van caure a la primera jorna-

da a la pista de l’Handbol Gavà B 

(25-19). La resta de rivals per a 

les dues posicions d’ascens són 

CH Alcarràs, OAR Gràcia B, CH 

Canovelles i HC Perelló | RJ

El Broncesval ha acumulat tres 
derrotes seguides al grup 3r de Se-
gona B que l’han fet baixar, amb 
un partit menys, fins a la novena 
posició amb 32 punts. L’última 
ensopegada va arribar a la 22a 
jornada al pavelló Miquel Poblet 
contra el Manresa (6-7). Va ser un 
partit boig que va començar mala-
ment amb un gol en contra als 18 
segons. El Broncesval perdia per 1 
a 6 a manca de sis minuts per al fi-
nal i, arriscant amb porter-jugador, 
va protagonitzar una reacció tan 
espectacular com insuficient. Els 
gols de Xerxi, Roger Bonet (2), 
Adrià Esteller i Carlitos Riquelme 
(2) van deixar un definitiu 6 a 7 al 
marcador. “Hi ha un problema 
de confiança. Els jugadors han 
de creure que poden tornar a ser 
l’equip de la temporada passa-

da i la reacció contra el Manre-
sa ens pot ajudar”, diu el tècnic, 
Emili Domingo.
Al tancament d’aquesta edició, el 
Broncesval havia de jugar el 27 de 
febrer el partit ajornat a Pallejà.

Va perdre per 6 a 7 i acumula tres derrotes consecutives

El Broncesval reacciona 
tard contra el Manresa

FUTBOL SALA. SEGONA B

Rafa Jiménez | Redacció
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Roger Bonet, en el partit contra el Manresa
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L’AE Can Cuiàs ha augmentat 
el seu avantatge al capdavant de 
la classificació del grup 4t de la 
Segona Catalana. L’equip d’Ós-
car Ruiz no afluixa i ja acumula 
vuit victòries seguides després 
de superar, a les dues últimes jor-
nades, el Futsal Rosario Central 
B (5-3) i el CN Caldes (3-4). Els 

de Can Cuiàs tenen ara quatre 
punts de diferència amb el segon 
classificat, l’EF Montcada, que 
després de guanyar el Barri Can 
Calet (6-3) va patir la segona der-
rota de la temporada a la pista de 
l’AE Sant Andreu (4-3). La lliga 
s’atura fins al 16 de març i els dos 
clubs montcadencs es veuran les 
cares el dia 29.

El líder va aprofitar la segona derrota de la temporada de l’EFM

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

L’AE Can Cuiás està en un gran moment de forma i continua imparable al capdavant de la taula

L’AE Can Cuiàs ja té un 
avantatge de quatre punts

Rafa Jiménez | RedaccióDesprés de perdre els dos pri-
mers partits de la segona volta, 
l’AFS Bosc d’en Vilaró es va re-
trobar amb la victòria a la 16a jor-
nada a la pista de l’UESC Roma 
(5-7). Una setmana més tard, els 
montcadencs, vuitens a la taula 
amb 25 punts, van perdre a casa 
contra el líder, el Futsal Dante, 
amb un ajustat 6 a 7 | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró baixa a la 
vuitena posició

F. SALA. 1a TERRITORIAL

L’AFS Bosc d’en Vilaró no acaba de trobar una regularitat de joc i resultats a la Primera Territorial
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L’equip sots-25 B de l’UB MIR 
acumula més victòries que de-
rrotes al grup 3r del Campio-
nat Territorial de la categoria. 
Després de 17 jornades, els 
montcadencs ocupen la cin-
quena posició amb un balanç 
de 9 triomfs i 7 ensopegades. 
A les dues últimes jornades, 
l’equip de Miguel Ganella va 
perdre a la pista del segon, el 
CB CIC C (56-45), i va guan-
yar al pavelló Miquel Poblet el 
Collblanc Torrassa (61-57) en 
un emocionant partit.
“És un equip nou amb juga-
dors que no havien jugat mai 
junts. Necessitàvem temps 
per a treballar i ara comen-
cem a  estar més conjuntats”, 
explica Ganella, qui es mostra 
optimista amb el rendiment 
d’un “bon grup amb recorre-
gut per endavant”. 

Balanç positiu del sots-25 B de l’UB 
MIR amb més triomfs que derrotes

Rafa Jiménez | Redacció

“És un equip nou que ara està més conjuntat”, diu el seu tècnic, Miguel Ganella

BÀSQUET

El primer equip de la Unió Es-
cacs Montcada es va retrobar 
amb la victòria després de su-
perar l’Andorra a la 5a jornada 
amb un 4 a 6. Els montcadencs 
havien perdut els seus partits 
anteriors a la Divisió d’Honor 
II del Campionat de Catalunya 
contra l’UGA de Barcelona (9-1) 
i el Figueres (2,5-7,5). 

Torneig tancat. A la competició 
que organitza l’UE Montcada hi 
ha dos escaquistes que, després 
de sis rondes, tenen opcions de 
sumar els 6,5 punts necessaris 
per obtenir les regles de Mestre 
Internacional. Són Luis Luna 
(Badia) i Joe Ryan (Foment Mar-
tinenc) que tenen 4,5 i 4 punts 
respectivament | RJ

Guanya a Andorra després de dues derrotes seguides

L’UE Montcada A es 
retroba amb la victòria

ESCACS

D’esquerra a dreta, T. Asensio, E. Garcia, A. Gómez, A. Vidarte , V. Vehí, A. Soler i J. A. Guerra
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> Reconeixement a Eva Nieto i Carles Cirera pels seus darrers èxits esportius

L’alcaldessa de Montcada i Reixac, 

María Elena Pérez, i el regidor 

d’Esports i president de l’IME, 

Marc Rodríguez, tots dos del PSC, 

van felicitar el 20 de febrer Eva Nie-

to i Carles Cirera pels seus darrers 

èxits i per haver assolit la segona 

posició al rànquing mundial de la 

categoria sènior. La parella de ba-

llarins, acompanyats d’algunes de 

les alumnes de l’Escola de Dansa 

Eva Nieto –foto–, van rebre un ram 

de flors i un obsequi institucional 

a les instal·lacions de l’acadèmia 

de ball que dirigeix  | RJ

El sots-25 B va oferir una bona imatge en la victòria a casa contra el Collblanc-Torrassa 
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> Preparatòries per a la II Montescatano
La Joventut Atlètica Montcada organitza tres entrenaments col·lectius per 

preparar la segona edició de la Montescatano, la cursa de muntanya que la 

JAM i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en col·laboració amb el Consorci 

de la Serralada de Marina, faran el 27 d’abril. Aquestes preparatòries seran 

el 29 de març i el 6 de abril (a les 10h en ambdós casos) i el 12 d’abril, a 

les 17h. Les inscripcions per a aquesta prova ja estan obertes i es poden fer 

fins al 20 d’abril al web www.montescatano.cat | RJ 

A manca de quatre jornades per al final de la lliga, el Club Tennis Taula La 

Unió està cada vegada més a prop del seu objectiu de pujar de categoria. 

Els montcadencs han guanyat els seus últims partits contra el Turris Bada-

lona (3-4) i els Lluïsos de Gràcia (4-2) i ocupen la segona posició amb 26 

punts, empatats amb el CTT Sant Quirze del Vallès i el Badalona | RJ

> El CTT La Unió, més a prop de l’ascens  

> Torneig Ciutat de Montcada de futbol sala

El Club Futbol Sala Montcada organitza el 12 d’abril el I Torneig Ciutat de Mont-

cada i Reixac per promocionar aquest esport entre els infants. Els partits es 

jugaran a la pista coberta durant tot el matí. La inscripció és gratuïta i oberta als 

nens i nenes nascuts als anys 2004, 2005, 2006 i 2007 que visquin al municipi 

o hi estiguin escolaritzats. La sol·licitud s’ha de lliurar a les oficines del FS Mont-

cada (Tarragona, 3), els dilluns i els dimecres de 18 a 19h, o bé, per correu a 

mparrar72@gmail.com ó emiliodomingo2010@yahoo.es | LG
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El mini masculí és quart a la segona 
fase amb dues úniques derrotes
A l’última jornada del nivell C-1, va superar el segon classificat, l’UER Pineda de Mar  

L’equip mini de l’UB MIR ha 
guanyat quatre partits a la se-
gona fase de la competició que 
està disputant al grup 5è del 
nivell C-1. Els montcadencs 
ocupen la quarta posició i no-
més han perdut dos partits, un 
d’ells contra el primer classi-
ficat, l’AE Teià A (53-99) a la 
5a jornada. Al seu últim partit, 
l’equip que entrena el tàndem 
format per Oriol Reyes i Ja-
vier Escarabajal, va superar el 
segon, l’UER Pineda de Mar, 
amb un ajustat 63 a 62. El mini 
masculí va acabar la primera 

fase, al grup 15è del nivell C, a 
la segona posició amb cinc vic-
tòries i dues derrotes.

Debut de l’Escola. Els més petits 
de l’UB MIR participaran per 
primera vegada a la Trobada 
d’Escoles que organitza la Fede-
ració Catalana de Basquetbol. 
El seu debut serà el proper 15 
de març a Parets del Vallès. Du-
rant els propers mesos, l’equip 
de l’Escola del club montcadenc 
participarà en aquestes trobades 
que es fan a diferents municipis 
catalans amb un caire més lúdic 
que competitiu.

Rafa Jiménez | Redacció

El mini de l’UB MIR viu una bona temporada

Al B, van acabar primers amb cinc victòries i una derrota

BÀSQUET. UB MIR

El benjamí mixt comença 
amb derrota el nivell A

L’equip benjamí mixt, una de 
les novetats d’aquesta tempo-
rada al CH La Salle, ha iniciat 
la segona fase a la competició 
de nivell A que organitza el 
Consell Esportiu de Sabadell. 
Els lassal·lians, que van acabar 
la primera fase al nivell B a la 
primera posició amb un balanç 
de cinc victòries i una única  
derrota, va perdre a casa contra 
el CH Cerdanyola A (4-12) | RJ El benjamí mixt és un equip nou al CH La Salle

HANDBOL. CH LA SALLE

L’infantil B, que juga al grup 
4t de Segona Divisió, va iniciar 
amb bon peu la segona volta 
amb dues victòries contra l’AE 
Penya Esplugues B (1-8) i el 
CCR Gavà (6-1) que trencaven 

una ratxa de nou jornades sen-
se guanyar. A l’últim partit, els 
montcadencs, que són vuitens 
amb 26 punts, van perdre per la 
mínima a la pista de l’EFS Blanc 
Blava Despí B (1-0)  | RJ

Dues victòries i una derrota en els tres primers partits 

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

L’infantil B inicia amb 
bon peu la segona volta

L’infantil B és vuitè a Segona Divisió amb 8 victòries, 2 empats i 8 derrotes 

> Visita del premini 
al Palau Blaugrana

L’equip premini B de l’UB MIR 

va viure una jornada inolvidable 

el 16 de febrer. Després de visitar 

el Museu del FC Barcelona, els 

seus jugadors i cos tècnic van  

veure el partit de la Lliga ACB que 

es va disputar al Palau Blaugrana 

entre el Barça i el Fiatc Joventut. 

Abans, es van poder fer una foto 

amb els seus ídols | RJ
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El sènior masculí del Club Ten-
nis Reixac es va refer de la der-
rota a casa del CT Castellar (3-
2) amb una victòria com a local 
contra el CT Cardedeu (5-0). El 
júnior masculí del club també va 
guanyar a casa el CT Cardedeu 
(3-2) mentre que el cadet femení 
va perdre contra el CT Castellar 
(3-2). El Super Tennis A (benja-
mins de segon any) va superar 
l’Atlètic Terrassa (5-1) | RJ

TENNIS

El CT Reixac supera el CT Cardedeu 
en dos enfrontaments directes
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D’esquerra a dreta, Sergi Bru, Sergi Nadal, Carlos Suárez i Xavi Nadal, del sènior masculí

> Joan Paredes, amb la selecció catalana sots-16

El jugador de l’FS Montcada Joan 

Paredes –foto– forma part de la 

selecció catalana sots-16 que s’ha 

classificat per disputar el Campio-

nat d’Espanya de Seleccions Terri-

torials de la categoria. A la fase prè-

via disputada el 22 i 23 de febrer 

a Puigcerdà, Catalunya va superar 

clarament Aragó (8-2) i València 

(7-1). En aquest últim partit, Pare-

des va fer un dels gols de la selec-

ció catalana | RJ

JP

Els conjunts sènior i júnior masculí van ser superiors i van aconseguir la victòria
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La família de l’EF Montcada es 
podrà beneficiar en breu dels 
descomptes que els oferiran les 
botigues associades a Montca-
da Centre Comerç. Ambdues 
entitats han signat un acord de 
col·laboració de manera que to-
tes les persones vinculades amb 
l’EF –al voltant de 500 entre 
futbolistes, cos tènic i directiva– 

rebran un carnet i una carta amb 
el llistat de comerços adherits a 
l’MCC i vals de descompte d’es-
tabliments i empreses del muni-
cipi. Cadascuna de les botigues 
de Montcada Centre Comerç 
aplicarà el descompte que consi-
deri oportú. Els estancs són els 
únics que queden al marge de la 
promoció perquè legalment no 
poden abaratir el preu del tabac.

Es beneficiaran 500 persones entre jugadors, cos tècnic i junta

EF MONTCADA

L’MCC oferirà descomptes 
als membres de l’Escola 

El president de l’EFM, Antoni Sánchez, a l’esquerra, i Manuel Moreno (Montcada Centre Comerç)
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Pilar Abián | Redacció

El juvenil del CD Montcada és, 
amb 42 punts, líder al grup 7è de 
1a Divisió després de guanyar el 
22 de febrer un derbi contra l’EF 
Montcada que es va viure amb 
passió a les grades de l’estadi de 
la Ferreria. Al descans, l’equip de 
Cristóbal Casado guanyava 3 a 0 
amb gols d’Alexis Pillajo (2) i Al-
berto Muñoz. A la segona meitat, 
els nois de José Manuel Jurado,  
desens amb 23 punts, van reac-
cionar, però els gols de Quim 
Trias i Güido Alba no van ser 
suficients.

FUTBOL

El juvenil del CD Montcada guanya el 
derbi i consolida la primera posició

Rafa Jiménez | Redacció

Una setmana després d’arribar al primer lloc, els verds van guanyar l’EF Montcada (3-2)

El CD Montcada va defensar en el derbi la primera posició que havia assolit una setmana abans

La dietista Júlia Farré va 
aconsellar els pares sobre la 
dieta més saludable per als 
infants i joves que fan esport 
durant la xerrada organitzada 
el 14 de febrer pel CD Mont-
cada i Lafarge Cementos a 
la Casa de la Vila. “Esmor-
zar és molt important; no 
fer-ho afavoreix el sobre-
pès i fa baixar el rendiment  
intel·lectual. A més,  apareixen 
problemes de concentració,  
ansietat i mal humor”, va 
explicar la nutricionista. Farré 
va afegir que, per tenir un bon 

rendiment esportiu, cal garan-
tir una bona alimentació, hi-
dratació i hores de descans. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), també va intervenir a la 
xerrada, convidant les entitats 
esportives a formar part del 
programa Thao Salut Infantil 
que s’està duent a terme a les 
escoles per a prevenir l’obesi-
tat. “Les entitats esportives 
jugueu un paper fonamental 
en la promoció de l’activi-
tat física i esperem comptar 
amb vosaltres en el desenvo-
lupament del programa”, va 
manifestar Pérez. 

Xerrada de la nutricionista Júlia Farré a la Casa de la Vila

CD MONTCADA

Consells per a una bona 
dieta per als esportistes

Júlia Farré durant la xerrada. A la taula, Modesto ‘Tato’ Sanchís, María Elena Pérez i Cristóbal Casado 
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L’alevina Nadia Misas i el pre-
benjamí Izan Calvo van obtenir 
els resultats més destacats de 
l’Escola Natació Montcada a la 
segona jornada dels Comarcals 
de Natació que es va disputar el 
15 de febrer a Ripollet. Misas va 
ser primera a la prova de 50 me-
tres esquena mentre que Calvo 
va ocupar la primera posició als 
25 metres braça. A la categoria 
cadet, Daniel Gonzalo va ser se-
gon als 100 metres braça i tercer 

als 100 m. esquena. Els benja-
mins Martín Toldos i Aina Artés 
també van poder acabar les seves 
curses entre els tres primers pri-
mers. Toldos va ser segon als 25 
metres braça i tercer als 25 m. es-
quena. Per la seva part, Artés va 
ser segona als 25 metres braça. 
A les curses de relleus, l’Escola 
Natació Montcada va guanyar la 
prova de 4x25 metres estils de la 
categoria benjamí i va ser tercera 
als 4x25 m. i 4x50 m. estils ale-
vins i cadets | RJ

NATACIÓ

Nadia Misas i Izan Calvo guanyen 
les seves proves als Comarcals
Misas va ser primera als 50 metres esquena i Calvo va ser el millor als 25 metres braça

La nedadora prebenjamina, Carla Misas
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Júlia de la Torre, de l’Associació 
Granollers Esportiva, ha tornat 
a guanyar per segon any con-
secutiu el Campionat de Catalu-
nya sots-15 a la categoria invidi-
ual. De la Torre, de 13 anys, va 
revalidar el títol el 19 de gener 
a Granollers sense haver de ju-
gar la final ja que la seva rival,  
Elena Andreu, es va lesionar 
fent l’escalfament previ. Als 
propers mesos, la montca-
denca afrontarà el repte de fer 

un bon paper als campionats 
d’Espanya de les categories 
sots-15 i sots-17. 

Darrer èxit. De la Torre també 
va guanyar el cap de setmana 
del 22 i 23 de febrer el tor-
neig internacional Memorial 
Guadalupe Burgos Sánchez 
que es va disputar al Pavelló 
Municial del Congost de 
Granollers. La montcaden-
ca es va imposar en la final  
individual i en el doble mixt.

BADMINTON

Júlia de la Torre revalida el seu títol 
de campiona de Catalunya sots-15

Rafa Jiménez | Redacció

La montcadenca, de només 13 anys, participarà als Campionats d’Espanya sots-15 i sots-17 
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Júlia de la Torre segueix progressant

Rafa Jiménez | Redacció


