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FUTBOL SALA
L’AE Can Cuiàs vol recuperar tot el 

seu planter i dóna un primer pas 

amb la creació de quatre nous equips
PÀG. 27

L’emoció i la tensió van carac-
teritzar l’acte de presentació de 
tota l’estrucura esportiva del CD 
Montcada per a la temporada 
2014-15 que es va fer el dia 18 a 
l’estadi de la Ferreria. El club que 
presideix Modesto ‘Tato’ Sanchís 
manté els dos sèniors que ja tenia 
i ha augmentat considerablement 
el seu futbol formatiu, passant de 
8 a 19 equips: dos juvenils, dos 
cadets, tres infantils, tres alevins, 
tres benjamins, quatre prebenja-
mins i dos barrufets. La tribuna 
principal de l’estadi de La Ferreria 
es va omplir i el públic va rebre la 
presentació de les autoritats per 
la megafonia amb una xiulada 
com a mostra de la tensa relació 
que hi ha entre l’entitat i l’Ajun-
tament en relació a l’assignació 
dels horaris d’entrenaments del 
equips de futbol formatiu.
Modesto Sanchís no va po-
der amagar l’emoció durant la 
seva intervenció: “Sabem que 
serà un any complicat, el més 
complicat de tots els que por-
tem a Primera Catalana, però 
mantenim les mateixes ganes 
i il·lusió. Sortirem endavant i, 
amb una mica de sort, man-
tindrem la categoria”.
Per la seva banda, l’alcaldessa 
accidental, M. Carmen Porro 
(PSC), va haver de demanar res-
pecte als afi cionats davant l’escri-
dassada que l’impedia fer el seu 

parlament i va recordar “la im-
portància que té per a l’Ajunta-
ment el futbol formatiu”.
En acabar aquesta intervenció, 
Albert Montull, directiu de la 
Federació catalana de futbol, va 
encoratjar els més petits a jugar 
a futbol sense oblidar els estudis 
i va animar el club a potenciar el 
futbol femení. Aquesta tempora-
da, l’entitat, amb un volum de 
245 jugadors en el planter, tindrà 
tres noies als equips barrufet B, 
prebenjamí C i prebenjamí D. 
La presentació, que va durar 
unes dues hores, es va fer a les 
fosques amb l’ajuda d’un canó de 
llum que il·luminava a cadascun 
dels equips i va fi nalitzar amb un 
espectacle de focs d’artifi ci.
Després de l’acte, el president del 
CD Montcada, en declaracions a 
LaVeu, no es mostrava optimista 
sobre una solució als problemes 
dels horaris i s’emocionava no-
vament en parlar del futur del 
club, a manca de vuit anys per 
celebrar el seu centenari: “Per a 
nosaltres, és un orgull que en 
temps de crisi hi hagi petites 
empreses del municipi que es-
tiguin donant suport al nostre 
projecte”. 

Homenatge. Fernando Ruiz ‘Can-
di’, exjugador verd dels anys 60 
i 70 que es recupera d’una inter-
venció quirúrgica, ha rebut el 
carnet de Soci d’Honor del club.

Jesús Abad | Estadi de la Ferreria

FUTBOL

El CD Montcada presenta tots els seus equips 
amb un acte marcat per l’emoció i la tensió
El club verd, que ha augmentat de 8 a 19 conjunts el seu planter, manté el seu pols amb l’Ajuntament sobre els horaris d’entrenament

> El primer equip no 
surt del descens
El CD Montcada acumula quatre 

derrotes seguides i és penúltim del 

grup 1r de Primera Catalana amb 

un partit menys que alguns rivals. 

Els verds van perdre els seus dos 

últims partits contra l’UE Avià (1-2) 

i el CE Farners (4-0). “Comencem 

bé, però quan ens fan un gol, ens 

costa reaccionar i no podem man-

tenir una solidesa. L’equip està 

massa ansiós i necessita guan-

yar un partit. Queda molta lliga, 

però mostrem símptomes preocu-

pants”, diu Cristóbal Casado | RJ
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Amb un joc de llums, el CD Montcada va anar presentant tots els seus equips que van ocupar la gespa de l’estadi municipal de la Ferreria
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FUTBOL FEMENÍ
L’EF Montcada d’Antonio Moya 

segueix invicte després de sumar 

tots els punts que ha disputat
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El Broncesval Montcada ha ai-
xecat el cap després de dues der-
rotes seguides i ha sumat quatre 
punts en els seus dos últims partits 
contra el CN Sabadell (5-2) i l’FS 
Salou (5-5). A la 6a jornada, els 
montcadencs es van retrobar amb 
la victòria després de quatre jorna-
des sense fer-ho i amb gols de Ru-
bén (2), Xavi, Raúl i Juanito van 
superar el CN Sabadell al pavelló 
Miquel Poblet. 

Una setmana més tard, l’equip de 
Javi Ruiz va ser capaç de remun-
tar a la segona part un 5 a 2 en 
contra jugant força estona de cinc. 
“Aquest és un punt molt valuós, 
però hem de ser autocrítics i a 
la primer part hauríem d’haver 
estat més desperts”, ha comentat 
Ruiz. Paco (2), Raúl (2) i Mario 
van ser els autors dels gols mont-
cadencs a la pista del Salou. El 
Broncesval ocupa la novena posi-
ció al grup 3r de Segona B.  

Va superar el CN Sabadell (5-2) i va empatar a Salou (5-5)

Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval suma quatre 
punts en dues jornades

FUTBOL SALA. SEGONA B

Després de perdre el seu primer 
partit en el derbi contra l’EF 
Montcada (3-2), el sènior B del 
CFS Montcada va tornar a caure 
el 18 d’octubre davant l’Olímpic 
Floresta B (3-6). L’equip de José 
Renau ‘Renato’ es va retrobar 
amb la victòria a l’última jorna-
da a la pista del SAFA Anosda 
Sabadell (3-7). Els montcadencs 
ocupen la vuitena posició del 
grup 2n de Primera Catalana 
amb 6 punts | RJ

El sènior B es 
recupera de 
dues derrotes 
seguides

Raúl Ibáñez ha fet tres gols en els últims dos partits del Broncesval Montcada a la Segona B
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F. SALA. 1a CATALANA

L’AE Can Cuiàs vol convertir-se 
en un nou referent de l’esport 
montcadenc i el 26 d’octubre 
va organitzar una presentació 
de tots els seus equips de fut-
bol sala que va posar de ma-
nifest el seu creixement. L’en-
titat, fundada al 1993, té tres 
seccions: petanca, patinatge en 
línia i futbol sala. Aquesta últi-
ma secció ha experimentat un 
fort creixement des del fitxatge 
l’any passat de Nando Sáez,  
exjugador que va arribar a Di-
visió de Plata i que viu a Can 
Cuiàs des de fa 15 anys. “Jo 
sóc de Santa Coloma, un dels 
vivers del futbol sala a Cata-
lunya, i vull que aquest barri 
aprengui el que és la cultura 
d’aquest esport”, diu Sáez, qui 
va liderar fa un any la creació 
d’una escola amb una trente-
na de nens i nenes de diferents 
edats. Aquell primer contacte 
s’ha traduït aquesta tempora-
da amb la formació de quatre 
equips: un d’escola, un benjamí, 
un aleví i un femení amb un vo-
lum total de 44 jugadors i juga-
dores que s’afegeixen als dos sè-
niors masculins que ja existien. 

De moment, els més petits del 
club competiran a nivell escolar 
mentre que el femení juga a la 
Lliga Nacional que organitza la 
Federació Catalana de Futbol 
Sala.   

Recuperació. L’AE Can Cuiàs va 
perdre fa sis anys el seu planter 
de futbol sala després d’haver 
tingut equips a totes les categori-
es d’edat. “Hi havia una gene-

ració que va lluitar per acon-
seguir-ho, però després tot 
es va desfer perquè no hi va 
haver un relleu”, diu Jorge Fer-
nández, qui viu la seva segona 
temporada com a president del 
club. Ara l’objectiu és recuperar 
aquella estructura i que “l’es-
port sigui una eina perquè el 
barri es doni a conèixer a la 
resta del municipi”. En aquest 
sentit, l’AE Can Cuiàs està orga-

nitzant diferents tallers de gim-
nàstica de manteniment, corfbol 
i excursionisme per valorar si 
aquestes activitats poden tenir 
continuïtat com una secció fixa. 
De moment, la presentació del 
dia 26, que va comptar amb la 
presència del president de l’Àrea 
de Política Territorial de l’Ajun-
tament, Juan Parra (PSC), va 
demostrar la cohesió social d’un 
club que vol continuar creixent.

Rafa Jiménez | Can Cuiàs

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs continua creixent
i passa de dos a sis equips en un any
Va presentar el 26 d’octubre la seva estructura amb les novetats de l’escola, un aleví, un benjamí i un femení

L’AE Can Cuiàs ha donat un salt en la seva quantitat de jugadors i jugadores i la propera temporada comptarà amb un total de sis equips

El sènior A de l’AE Can Cuiàs 
ha pujat fins a la segona posició 
del grup 2n de Primera Catala-
na gràcies a tres victòries segui-
des, les últimes contra l’Acció 
Sant Martí (3-5) i el Futsal Ro-
sario Central B (6-4). “Tenim 
agressivitat, amor propi i gol, 
però encara hem d’aprendre a 
defensar i situar-nos millor a 
la pista. Ens manca equilibri”, 
ha dit el tècnic, Nando Sáez. 
L’AE Can Cuiàs suma 9 punts i 
està empatat amb l’Olímpic Flo-
resta B i l’EF Montcada. Els de 
José Luis Carrasco van perdre el 
seu primer partit a la 3a jornada 
a casa del Grups Arrahona (5-3) 
i es van recuperar una setmana 
més tard amb una victòria con-
tra l’FS Sant Cugat B (8-4) | RJ

El sènior A puja 
fins a la segona 
posició amb 
tres victòries
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L’AE Can Cuiàs ha millorat des del debut
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L’UD Santa María ha pujat fins 
a la quarta posició del grup 9è de 
Quarta Catalana. L’equip d’Al-
fonso Torres, que a la 5a jornada 
va aconseguir una victòria con-
tundent al camp de l’AD Alme-
riense (1-4), no va poder passar 
de l’empat a l’estadi de la Ferreria 
contra un rival directe com el CE 
Bigues (2-2). Els de Terra Nostra 
es van posar dues vegades per 
davant en el marcador amb acci-
ons de Sebastián Tejada i Carlos 
Calzada, però van encaixar el gol 
de l’empat al 82’ | RJ

FUTBOL. QUARTA CATALANA

L’UD Santa María puja una posició  
després d’aconseguir quatre punts
Va vèncer l’AD Almeriense (1-4) a domicili i va empatar a casa contra el Bigues (2-2)

L’UD Santa María només ha perdut un partit després de sis jornades de competició a la 4a Catalana
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El sènior femení de l’EF Montca-
da es manté invicte al grup 3r de 
Primera Catalana i va sumar el 
26 d’octubre la seva quarta victò-
ria contra l’UE La Pera (6-3). A la  
mitja hora de joc, el partit sem-
blava sentenciat per a les mont-
cadenques amb gols d’Ainara 
i Nerea Talavera i Sandra de la 
Cruz. Les gironines, però, van 
reaccionar i al minut 53 el mar-
cador reflectia un empat a 3. 
Finalment, els gols d’Ainara Ta-
lavera (2) i Lorena Arnalot van 
deixar els tres punts a Can Sant 
Joan. “Després de dues setma-
nes d’aturada, l’equip va per-
dre una mica la inèrcia i es va 

relaxar amb el 3 a 0. Per sort, 
va saber reaccionar a temps”, 
ha explicat Antonio Moya, qui 
considera que la propera jornada 

al camp de l’AEC Manlleu, que 
suma 12 punts amb un partit 
més, serà “una bona prova per 
mesurar les nostres opcions”.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El femení de l’EF Montcada suma 
quatre victòries en quatre partits
Després de dues setmanes de descans, va tornar a guanyar contra l’UE La Pera (6-3)

El femení de l’EF Montcada ho ha guanyat tot i suma 12 punts després de quatre partits disputats
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Johny ha deixat l’equip i el club ha fet quatre incorporacions

L’UE Sant Joan encadena 
dos empats consecutius

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan-Atlètic ocupa la 
novena posició al grup 2n de Se-
gona Catalana amb dos empats 
seguits. Després de veure com el 
CD Carmelo (2-2), a la 7a jorna-
da, li feia perdre un punt a l’últim 
minut, els de Can Sant Joan van 
empatar una setmana més tard al 
camp del Canyelles (1-1). “Hem 
generat molt perill a la segona 
part, però no acabem de trobar 
la manera de guanyar. De mo-
ment, no hem jugat contra cap 
equip que hagi estat millor que 
nosaltres”, ha dit ‘Pinti’. 
‘La Unión’, que va arribar a un 
acord amb Johny per donar-li la 
baixa després del partit contra el 
Cirera a la 5a jornada, ha fet qua-

tre fitxatges: Rubén del Barrio,  
Alberto Fernández, Pablo Hurta-
do i Ramón Crespo ‘Ray’.
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Johny ha deixat de ser jugador de ‘La Unión’

L’equip verd ha acumulat quatre victòries consecutives

El CD Montcada B viu un 
gran moment i és segon

FUTBOL. QUARTA CATALANA

El sènior B del CD Montcada ha 
escalat fins a la segona posició del 
grup 8è de Quarta Catalana grà-
cies a quatre victòries seguides. A 
les dues últimes jornades, l’equip 
de Miguel Ángel Romero va gua-
nyar al camp de la Penya Blanc i 
Blava La Roca (1-2) i va superar 
a casa la Penya Blaugrana Sant 
Cugat (6-1). Els verds tenen els 
mateixos punts que el líder, l’AF 
Veterans Catalunya –amb un 
partit menys– i l’At. Besòs. Al 
proper cap de setmana, tindran 
jornada de descans | RJ
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El CD Montcada B no perd des de la 2a jornada

L’H. Esplugues, a la 5a jornada, 
va acabar amb la ratxa del sènior 
masculí del CH La Salle i li va fer 
pedre el primer punt amb un em-
pat a 23. Una setmana més tard, 
els lassal·lians es van retrobar amb 
la victòria contra l’H. Gavà (31-
22) després de millorar en defen-
sa a la segona meitat. L’equip de 
Jaume Puig es manté a la segona 
posició del grup D de la Primera 
Estatal amb 11 punts, un menys 
que el Sant Martí Adrianenc, que 
ha guanyat tots els partits | RJ  

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El CH La Salle es deixa els primers 
punts, però es manté encara invicte 
L’H. Esplugues (23-23) li va treure el primer punt i va poder derrotar l’H. Gavà (31-22)

Albert Maresma, autor de sis gols, en un acció de l’últim partit a casa contra l’Handbol Gavà
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Rafa Jiménez | Redacció

> El sènior B, líder amb dues victòries
El sènior B del CH La Salle que entrena Víctor Corral ha començat amb 

bon peu la competició i és un dels tres líders del grup B de Tercera Cata-

lana després de guanyar els dos primers partits contra el CH Esport Lloret 

(35-15) i el CH Parets B (23-26). A la Primera Catalana femenina, el sènior 

que dirigeix Pau Lleixà va guanyar el seu primer partit a la pista de l’H. Sant 

Joan Despí B (20-21) i va descansar a la segona jornada | RJ
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Amb un balanç de tres victòri-
es i dues derrotes, el sènior B 
masculí de l’UB MIR ocupa 
la segona posició del grup 3r 
del Campionat Territorial de 
Barcelona. Els montcadencs li-
deren un grup format per qua-
tre equips que també sumen 8 
punts. Es tracta de l’Agrupació 
Esportiva Teià, el CN Caldes 
C, el Valldemia i el CB Argen-
tona B. Precisament, els argen-
tonins van patir un clara derro-
ta a l’última jornada contra el 
sènior B de l’UB MIR (82-47). 
Aquest partit, que es va jugar 
el 26 d’octubre al gimnàs mu-
nicipal de la Zona Esportiva 
Centre, va estar aturat durant 
uns minuts a causa del tren-
cament per part d’un jugador 
visitant d’un dels miralls que 
estan col·locats a una de les pa-
rets. Afortunadament, aquesta 
acció fortuita no va tenir cap 
conseqüència greu. Després de 
cinc jornades, el líder d’aquest 
grup 3r és l’Ademar Sarau, 
que fa dues setmanes va der-
rotar el sènior B blau (54-45). 
“L’objectiu és acabar el més 

amunt possible i, mirant els 
resultats i el nivell de la resta 
d’equips, crec que no serà tan 
díficil com es podia pensar”, 
ha explicat Eduard Poch, juga-
dor del sènior B que aquesta 
temporada també exerceix el 
càrrec d’entrenador.

Presentació. L’UB MIR prepara 
la presentació oficial de tots els 

seus equips. L’acte es farà el 9 
de novembre al pavelló Miquel 
Poblet a partir de les 17:30h, 
un cop acabi un partit del sè-
nior B masculí. Després dels 
parlaments oficials i la foto de 
cadascun dels conjunts, hi hau-
rà un partit d’exhibició entre el 
sènior A masculí i un equip All-

Star del club. L’entitat anuncia 
també una gran sorpresa. 

BÀSQUET. UB MIR

El sènior B masculí és segon  
amb tres victòries i dues derrotes

Rafa Jiménez | Gimnàs Municipal

El Club farà la presentació dels seus equips el 9 de novembre al pavelló Miquel Poblet

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

Tres membres de la TriJAM, la 
secció de triatló de la Joventut At-
lètica Montcada, van acabar a la 
tercera posició al Triatló Olímpic 
per equips que es va disputar el 
29 de setembre a Gavà. El conjunt 
local va estar format per José Añó, 
que va fer els 1.500 metres de na-
tació amb un temps de 28 minuts 
i 34 segons i va sortir de l’aigua en 
tercera posició; Toni Navarrete, 
qui va ser segon a la cursa en bi-
cicleta de 40 quilòmetres amb 56’ 
08”; i Eric Teruel, tercer a la prova 
de 10 quilòmetres a peu (34’ 53”).

Altres proves. Nou membres de la 
TriJAM van competir el 26 d’oc-
tubre al Trail WITL de Sant Fost, 
una cursa a peu per la Serralada 
de Marina amb dos itineraris de 
12,5 i 22,6 quilòmetres. El millor 
va ser Toni Navarrete (32è) amb 
un temps d’1h 49’ 48” a la prova 
llarga. El dia 5, la TriJAM va par-
ticipar a la Duatló d’Alta Munta-

nya Queralbs-Núria amb un re-
corregut en BTT d’11 quilòmetres 
i una pujada a peu fins al Puigmal 
(2.913 metres). Els representants 
locals van ser Toni Navarrete 
(4h 03’), Xavi Gutiérrez (4h 08’) 
i Jordi González (4h 09’). Amb la 
suma dels seus temps, la TriJAM 
va ser quarta per equips.

Tercera posició per a la 
TriJAM al Triatló de Gavà

TRIATLÓ

L’equip estava format per Toni Navarrete, José Añó i Eric Teruel

Tot i el trencament d’un dels miralls de la paret, el partit del sènior B de l’UB MIR es va poder acabar 

Navarrete, Teruel i Añó, al podi de Gavà

Eva Nieto i Carles Ciera han 
tornat a guanyar, per segon any 
consecutiu, el Campionat d’Es-
panya de clubs a la categoria 
sènior 1 llatí. En aquesta edi-
ció, disputada el 19 d’octubre 
a Guadalajara, es va aplicar un 
nou sistema de competició amb 
la formació d’equips per a cada 
categoria. Els montcadencs, re-
presentant el Team Dynamik-
Endansa, van sumar la millor 
puntuació en sènior 1 llatí fent 
equip amb la parella formada 
per Xavier Otamendi i Lourdes 

Domínguez. El Team Dynamik-
Endansa va oferir un gran nivell, 
aconseguint set podis més en al-
tres categories: primers en sènior 
2 llatí, segons en sènior 1 i sènior 
2 estàndard i tercers en sènior 3 
estàndar, top sènior estàndar, sè-
nior 3 llatí i top sènior llatí.
Aprofitant el viatge a Guada-
lajara, Nieto i Cirera també 
van competir un dia abans a 
la XVIIIa edició del Trofeo  
Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalajara i es van emportar la 
victòria a la categoria sènior 1 A 
internacional llatí.

BALL ESPORTIU

Eva Nieto i Carles Cirera, campions 
d’Espanya de clubs per equips 
Van guanyar en sènior 1 llatí, fent parella amb Xavier Otamendi i Lourdes Domínguez 

Eva Nieto i Carles Cirera, a Guadalajara
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Dos membres del TT La Unió, Néstor Troncoso i Amanda Navarro, d’11 anys, 

van ser els guanyadors a les categories infantil i sènior de l’Open del Soci que 

va organitzar el Tennis de Taula La Unió el 18 d’octubre. Aquesta prova popular, 

que es va fer a les instal·lacions de La Unió entre els seus socis, va comptar 

amb la participació d’una trentena de jugadors de tennis de taula | RJ

> Troncoso i Navarro guanyen l’Open del Soci
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Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de patinatge de velocitat del Roller Can Cuyàs va participar el 12 

d’octubre al Campionat d’Espanya de marató disputat a Castelló. La delega-

ció montcadenca va estar formada per Jorge Fernández, Jorge de la Fuente, 

Jessica Ortiz, Eva Sánchez, David León, Alberto López, Jesus Roldán i Jessica 

Navas. Els tres millors van finalitzar el recorregut de 42,5 km. en 1 hora i 32 

minuts amb una velocitat mitjana de 27,3 km/h | RJ

> Campionat d’Espanya de patinatge de velocitat
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Rafa Jiménez | Redacció
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FUTBOL FORMATIU

Repartiment de victòries i derrotes als 
quatre derbis entre el CDM i l’Escola
En dos caps de setmana, es van jugar dos derbis d’alevins i dos de benjamins i prebenjamins

El CD Montcada ha demanat a 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) una reunió amb el 
regidor d’Esports, Marc Rodríguez 
(PSC), per parlar sobre l’assigna-
ció dels horaris d’entrenament 
dels equips de futbol formatiu. La 
junta directiva del club verd pro-
posa que a la trobada també pu-
guin assistir una comissió de pares 
i mares vinculats a l’entitat i mem-
bres de tres partits polítics amb re-
presentació a l’Ajuntament: ERC, 
ICV-EUiA i C’s. Aquestes forma-
cions ja han mantigut reunions  
per separat amb els pares i el regi-
dor d’Esports per interessar-se per 
aquesta problemàtica.

Comunicat. La comissió de pares 
i mares, que es va reunir el 5 de 

setembre amb el regidor d’Esports 
després de la primera de les dues 
manifestacions que va convocar el 
club verd, va emetre un comuni-
cat el 22 d’octubre en el que dema-
na a l’IME que faci una concessió 
“digna i equitativa” entre el CD 
Montcada i l’Escola dels horaris 
d’entrenament a les instal·lacions 
de futbol de la Ferreria i Can Sant 
Joan perquè, segons la seva opi-
nió, “els drets adquirits d’entitats 
mai poden prevaldre, perquè 
són discriminatoris”. Els vuit 
pares i mares, que signen aquest 
document al costat del president 
del club,  Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
també li reclamen a l’IME que si-
gui “imparcial” ja que ambdues 
entitats tenen la mateixa quantitat 
d’equips de futbol base | RJ

Membres d’ERC, ICV-EUiA i C’s podrien participar a la trobada

El CD Montcada vol una 
reunió amb l’IME i els pares 

FUTBOL FORMATIU

El 18 i 19 d’octubre es van po-
der veure tres derbis entre l’EF 
Montcada i el CD Montcada. El 
dia 18, a l’estadi de la Ferreria, 
l’aleví A del CD Montcada, que 
és segon al grup 13è de 2a Divi-
sió amb 9 punts, es va emportar 
la victòria contra l’aleví B de 
l’Escola, novè amb 6 punts, amb 
un 2-3. Paral·lelament, l’aleví C 
vermell, que és quart al grup 
37è de 3a Divisió amb 9 punts, 
va guanyar l’aleví B verd, dotzè 
amb 3 punts, amb un 3-0. Un dia 
després, i a l’estadi de Can Sant 
Joan, el derbi benjamí entre l’A 
del CD Montcada, que és segon 
del grup 23è de 3a Divisió amb 
12 punts, i el C de l’Escola, dotzè 
amb 3 punts, va finalitzar amb 
victòria dels verds (2-5). 
El 25 d’octubre, el prebenjamí B 
de l’Escola, que és vuitè del grup 
35è amb 6 punts, va golejar el 
prebenjamí B del CD Montcada, 
cuer sense cap punt, amb un 0-7.

Rafa Jiménez | Redacció
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L’aleví A del CD Montcada va aconseguir la victòria contra l’aleví B de l’EF Montcada (2-3)

El CD Montcada va guanyar el derbi benjamí
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L’aleví C de l’EF Montcada va ser superior a l’aleví B del CD Montcada i el va guanyar per un 3-0

L’enfrontament entre els dos prebenjamins B va acabar amb una victòria contundent dels vermells

Les activitats extraescolars que 
ofereix l’AMPA de l’escola Reixac 
han vist augmentar la seva quan-
titat d’inscripcions amb gairebé 
200. Les novetats amb el curs 
passat són la creació d’un grup 
de percussió (amb 10 alumnes) 
i art-atack (22). A nivell espor-
tiu, es mantenen patinatge (22), 
psico-ball (11), atletisme (9), mul-
tiesport (16), iniciació esportiva 
(18), balls moderns (24) i futbol 
(18). La resta d’activitats són  
teatre musical (7) i anglès (38) | RJ

ESPORT ESCOLAR

Augmenta la quantitat d’inscripcions 
a les extraescolars del col·legi Reixac
Es mantenen les esportives i les novetats són dos grups de percussió i art-atack

> Xerrada sobre els contractes a l’esport
Prop de cinquanta persones, en representació de clubs esportius 

i entitats socials del municipi, van acudir el 21 d’octubre a la Casa de la Vila 

per escoltar la xerrada que, sota l’organització de l’IME, va impartir Vi-

cente Javaloyes, professor d’INEFC amb un màster en Dret Esportiu. El 

ponent va assessorar les entitats, que estan obligades per llei a firmar con-

tractes laborals o de voluntariat amb les persones que formen part de la 

seva estructura. En cas de no fer-ho, poden ser objectes d’una inspecció 

d’hisenda amb multes que oscil·len entre 620 i 6.200 euros | RJ
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> Contactes entre el CD Montcada i l’Escola
Representants del CD Montcada i l’EF Montcada van mantenir el 20 

d’octubre la seva primera trobada a l’estadi de la Ferreria sense l’IME per 

parlar sobre una possible unificació del seu futbol formatiu per a la propera 

temporada. La reunió va comptar amb la presència dels presidents (Mo-

desto ‘Tato’ Sanchís i Antoni Sánchez) i els vicepresidents (Ramon Castillo 

i Xavier Soldevilla) d’ambdós clubs. La segona reunió, prevista per al dia 

27, es va haver d’ajornar per motius d’agenda dels directius verds | RJ
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El patinatge, que es fa cada dilluns i dimecres, ha format un grup amb una vintena de nens i nenes
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El cadet masculí del CH La 
Salle forma part del grup cap-
davanter del grup A de Lliga 
Catalana després de guanyar 
els seus dos primers partits con-
tra l’H. Sant Quirze A (30-34) i 
l’UE Sarrià (35-32). Els lassal-
lians, que juguen a la màxima 
categoria de la seva edat des-
prés de superar una fase classi-
ficatòria contra l’H. Banyoles, 

són líders amb els mateixos 
punts que l’AEH Les Franque-
ses i el BM Granollers. “El club 
té molta il·lusió amb aquesta 
generació. És un equip compe-
titiu i amb qualitat. L’objectiu 
és consolidar-nos a mitja taula 
i després intentar arribar el 
més amunt possible”, diu el seu 
tècnic, Javier Córdoba, veí de la 
Llagosta que debuta al club | RJ

Ha derrotat l’H. Sant Quirze (30-34) i l’UE Sarrià (35-32)

HANDBOL. LA SALLE

El cadet masculí del club 
local segueix imparable

L’aleví A del CFS Montcada, 
amb jugadors que la tempora-
da passada formaven part del B 
i amb dos nens que estaven al 
benjamí A, està notant el canvi 
de jugar a Divisió d’Honor i no-
més ha sumat un punt. L’equip, 
que va començar la lliga amb un 
empat contra Les Corts UBAE 
(2-2), acumula cinc derrotes se-

guides, les últimes contra el CFS 
La Unión (6-3) i el FC Barcelona 
(1-5). “Els nens s’han d’adap-
tar a una categoria més forta i 
hem tingut un calendari com-
plicat. Esperem millorar con-
tra equips del nostre nivell”, 
ha dit el tècnic, Mario Giménez, 
que la temporada passada diri-
gia l’infantil B del club | RJ

A l’última jornada, va perdre a casa contra el Barça (1-5)

FUTBOL SALA

L’aleví A del CFS Montcada 
només ha sumat un punt 

El públic que es va acostar el 25 
d’octubre al gimnàs municipal 
a veure el partit del cadet B de 
l’UB MIR va gaudir d’un es-
pectacle que trigarà en oblidar. 
L’equip de Lorena Bascón va 
passar per sobre del cuer del seu 
grup, el CB Martorelles B, i el 
va guanyar amb un espectacular 
144-24, aconseguint un avantat-
ge final de 120 punts. “El rival 
era molt fluixet, però tinc ju-
gadors treballadors que ho fan 
tot amb molta intensitat. Tot i 
ser cadets de primer any, estan 
jugant molt bé i el nostre ob-
jectiu és pujar a la segona fase 
a un nivell superior”, ha expli-
cat Loren Bascón, qui viu la seva 
segona temporada al club blau. 
El cadet B lidera en solitari el 
grup 7è del nivell C amb quatre 
victòries en quatre partits. 

BÀSQUET

El cadet B de l’UB MIR guanya l’últim 
partit amb un avantatge de 120 punts

Rafa Jiménez | Gimnàs municipal

L’equip de Lorena Bascón està jugant un gran bàsquet i és líder amb quatre victòries

Tot i la seva superioritat, el cadet b blau va jugar amb la mateixa intensitat fins a l’últim segon
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El cadet masculí va debutar el 18 d’octubre a casa amb una victòria contra l’UE Sarrià (35-32)
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Amb un gran ambient a la grada de la pista coberta, l’aleví A no va poder amb el Barça (1-5)
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>> Clica i mira la fotogaleria dels equips del CD Montcada i l’AE Can Cuiàs a 

Júlia de la Torre, de l’Associació 
Granollers Esportiva, va aconse-
guir una doble victòria a la cate-
goria sots-17 al Màster de Joves 
que es va disputar a Cerdanyola 
el 25 i 26 d’octubre amb esportis-
tes de tot l’Estat. De la Torre, de 
13 anys, va guanyar en indivi-
dual i en dobles, fent parella amb 
Elena Andreu (Bellaterra) | RJ

Doble èxit  
de Júlia  
de la Torre al  
Màster sots-17

BÀDMINTON


