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FUTBOL FORMATIU
El CD Montcada i l’Escola difonen un 

missatge d’esportivitat per oblidar els 

incidents del derbi entre els juvenils A
PÀG. 30PÀG. 29

BÀSQUET
Els entrenadors, en peu de guerra

per l’obligatorietat de convalidar 

la seva titulació 

El Club Handbol La Salle, una 
de les entitats esportives més an-
tigues del nostre municipi que 
va ser fundada l’any 1952, està 
vivint un dels seus millors mo-
ments esportius. A més de tre-
ballar efi caçment el planter amb 
la creació aquesta temporada de 
10 equips (dos juvenils, dos ca-
dets, tres infantils, dos alevins 
i un benjamí) i l’escola, el club 
lassal·lià manté dos conjunts de 
veterans i tres sèniors. Aquests 
últims, dos masculins (A i B) i 
un femení, estan consolidats a la 
zona alta de les seves respectives 
lligues.

Primer equip. El sènior A que en-
trena Jaume Puig viu el seu quart 
any consecutiu a la Primera Es-
tatal, la tercera màxima catego-
ria d’handbol. Després d’aconse-
guir una històrica sisena posició 
la temporada passada, els lassal-
lians, amb una plantilla formada 
per una majoria de jugadors de 
casa, estan fent un gran handbol 
mantenint-se invictes durant vuit 
jornades. La primera derrota no 
va arribar fi ns al 15 de novembre 
quan un gol a l’últim segon li va 
impedir sumar un punt a la pista 
de l’H. Palautordera (23-22). 
Una setmana més tard, els ho-
mes de Puig, que porta tres tem-
porades seguides com a màxim 
responsable del primer equip, 
van deixar escapar el primer 
punt al pavelló Miquel Poblet 
contra el Joventut Handbol Ma-
taró (26-26). Aquesta combina-
ció de resultats negatius han fet 
baixar l’equip fi ns a la cinquena 
posició del grup D amb 15 punts. 
“Tot i els últims partits, el que 
està fent el nostre sènior A és 
històric. Està ocupant una po-

sició molt bona i la veritat és 
que no es pot demanar més”, 
ha valorat Enric Expósito, que 
viu la seva segona temporada 
com a president del club i que 
treballa, com aposta personal, en 
la creació d’un nou equip amb 
jugadors que tinguin alguna mi-
nusvalidesa psíquica. 

D’altra banda, el sènior B mas-
culí i el femení han iniciat aquest 
curs dos nous projectes amb 
l’arribada a les seves banquetes 
de Víctor Corral, qui també 
exerceix el càrrec de coordina-
dor tècnic del club, i Pau Lleixà 
respectivament. Ambdós equips 
han protagonitzat també un 
molt bon inici. De moment, el 
sènior B ocupa la tercera posició 
del grup B de Tercera Catalana 
amb un balanç de tres victòries, 

dos empats i una única derrota. 
“Encara és aviat per saber si 
aquest equip podrà lluitar per 
l’ascens, però s’ha format una 
plantilla molt compacta que 
serveix per nodrir de jugadors 
el sènior A”, ha dit Expósito, qui 
també valora molt positivament 
la temporada del femení, un dels 

líders del grup C de Primera 
Catalana després de guanyar 
els quatre partits que ha dispu-
tat. “És el moment de recollir 
els fruits de la feina que s’ha 
fet als últims anys en l’hand-
bol femení. S’està demostrant 
que, amb paciència, els resul-
tats acaben arribant”. 

Presentació. El CH La Salle ha 
confi rmat que la presentació ofi -
cial de tots els seus equips es farà 
el 29 de novembre, a partir de 
les 19h, al pavelló Miquel Poblet. 
Posteriorment, el sènior femení 
disputarà el partit de la 7a jorna-
da de Primera Catalana, contra 
l’H. Sant Quirze B.

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL

El CH La Salle situa els seus tres conjunts 
sèniors entre els millors de les seves lligues
Els dos equips masculins (A i B) i el femení estan classifi cats entre els cinc primers a les competicions que disputen
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El primer equip del CH La Salle està fent història i ha arribat a ocupar la segona posició del grup D de Primera Estatal amb un inici espectacular

El sènior femení s’ha plantejat el repte d’entrar a la segona fase per lluitar per l’ascens Sota la direcció de Víctor Corral, el sènior B masculí no amaga que el seu gran objectiu és pujar

Mentre el primer equip 
brilla a la Primera 
Estatal, el femení i el B 
lluiten per intentar pujar 
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El CD Montcada B, que no perd 
des del 27 de setembre, acumula 
set victòries consecutives al grup 
8è de Quarta Catalana i està con-
solidat a la segona posició, la que 
li permetria jugar la promoció 
d’ascens, amb 24 punts. A les 
dues últimes jornades, l’equip de 
Miguel Ángel Romero va golejar 
a domicili l’UB Catalònia B (1-8) 
i va guanyar a casa l’UE Sant 
Fost (2-1). L’AF Veterans Catalu-
nya, que ho ha guanyat tot, és el 
líder amb 27 punts | RJ 

FUTBOL. QUARTA CATALANA

El filial verd suma set triomfs seguits  
i ocupa lloc de promoció d’ascens
Ha obtingut tots els punts disputats després de la derrota que va encaixar a la 2a jornada

L’extrem dret Víctor Alcalá en una acció del partit de la 8a jornada contra l’UD Molletense (3-0)
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Gràcies a un gol de Joan Obdu-
lia al minut 88, l’UD Santa Ma-
ría va sumar a la 10a jornada la 
seva cinquena victòria contra el 
CF Primer de Maig (1-0). Amb 
aquests tres punts d’or, l’equip 
d’Alfonso Torres es consolida a 
la cinquena posició del grup 9è 
de Quarta Catalana. Els de Terra 
Nostra jugaran el 6 de desembre 
un partit ajornat al camp del CF 
Poniente que li podria apropar 
encara més als primers llocs | RJ

L’UD Santa María guanya ‘in extremis’  
i manté la seva bona línia de resultats
Ocupa la cinquena posició i té un partit ajornat que disputarà el 6 de desembre

Joan Abdulia, amb la pilota, va tornar a demostrar contra el Primer de Maig la seva qualitat

Una setmana després de guanyar 
el CF Sant Julià de Vilatorta (0-3), 
l’EF Montcada va perdre a la 10a 
jornada el seu tercer partit de la 
temporada contra l’UE Porque-
res (1-2), l’únic equip que segueix 
invicte al grup 3r de 1a Catalana. 
“El rival va estar tota la segona 
part tancat a la seva àrea, però 
la pilota no va voler entrar. No 
vam tenir premi al nostre tre-
ball”, ha dit el tècnic Antonio 

Moya, qui no es mostra preocupat 
per aquesta tercera derrota contra 
un rival d’entitat: “En els partits 
importants, no hem pogut ma-
terialitzar les ocasions, però estic 
tranquil. Quan tinguem totes 
les nostres peces tornarem a ser 
més competitives i estarem a la 
part alta”. L’EF Montcada ocupa 
la cinquena posició amb 15 punts 
i un partit menys que alguns dels 
seus rivals | RJ

El CD Montcada va jugar en-
tre el 16 i el 23 de novembre 
tres partits que l’han situat a 
l’última posició del grup 1r de 
Primera Catalana. La setmana 
va començar bé amb un valuós 
empat a casa contra el CF Lloret 
(1-1) que trencava una ratxa de 
sis derrotes consecutives. Abans 
de visitar el camp del líder, el CE 
Granollers, els verds van dispu-
tar el 19 de novembre el partit 
ajornat contra el cuer, l’UD At. 
Gramanet-Milán. Els de Santa 
Coloma, que no havien guanyat 
cap partit, van deixar la darrera 
posició gràcies a la seva primera 
victòria contra l’equip de Cris-
tóbal Casado (2-1). Quatre dies 
més tard, els verds va encaixar a 
Granollers una dolorosa goleja-
da (7-0) que, afegida a la victòria 

del CE Banyoles, els situa com a 
cuers del grup. A manca de cinc 
jornades per al final de la prime-
ra volta, el CD Montcada és l’úl-
tim amb 4 punts i està a 12 de 
la salvació. Casado, qui anuncia 

fitxatges per als propers partits, 
reconeix que veure l’equip en 
aquesta situació és un cop dur: 
“És la realitat que tenim i hem 
de lluitar i continuar treballant 
per sortir endavant”, ha dit.  

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada és últim després  
de perdre contra el cuer i el líder 
A manca de cinc jornades per al final de la primera volta, està a 12 punts de la salvació

El CD Montcada va donar símptomes de millora amb un empat a casa contra el CF Lloret (1-1)
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Tot i dominar el partit, va perdre amb les gironines per 1 a 2

L’EF Montcada no pot amb 
una invicta UE Porqueres

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Després de perdre amb el cuer, va derrotar l’Ol. Can Fatjó

La Unión guanya a fora els 
punts que es deixa a casa

FUTBOL. SEGONA CATALANA

El Dinamic Batlló, que encara no havia guanyat, va obtenir la seva primera victòria a Can Sant Joan

La Unió Esportiva Sant Joan-Atlè-
tic, que va perdre a l’11a jornada 
a casa contra el cuer, el Dinamic 
Batlló (1-2), per un problema 
“d’actitud”, segons paraules del 
seu tècnic, José Manuel Martín 
‘Pinti’, va netejar la seva imatge 
una setmana després amb una 
victòria al camp de l’Olímpic Can 
Fatjó (0-1) gràcies a un gol de Fran 
Espinosa al minut 46. “Quan més 
va pressionar el rival, a l’últim 
quart d’hora, només ens va ge-
nerar una ocasió clara. A Rubí, 

l’equip va fer un molt bon tre-
ball defensiu”, ha comentat l’en-
trenador de la Unión, qui creu que 
el seu equip ha tornat a demostrar 
que juga millor en un terreny de 
joc gran amb espais. “El nostre 
camp és petit, però no podem 
fer res i ens hem d’adaptar per 
millorar com a local i sumar, 
per primera vegada, dues victò-
ries seguides”, diu ‘Pinti’. 
L’UE Sant Joan-Atlètic es troba a 
la novena posició del grup 2n de 
2na Catalana amb 17 punts | RJ

Rafa Jiménez | Redacció
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La lateral esquerra, Cristina Fuentes, en una acció del partit a casa contra l’UE Porqueres (1-2)
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L’AE Can Cuiàs es va endur la 
victòria en el derbi contra l’EF 
Montcada (2-7) que es va dispu-
tar el 16 de novembre a la pista 
coberta de la Zona Esportiva 
Centre en partit corresponent a 
la 9a jornada del grup 2n de Pri-
mera Catalana. L’enfrontament 
entre ambdós equips, que arriba-
ven a la cita empatats a 9 punts, 
va ser molt intens i més igualat 
del que reflecteix el marcador 
final. “La derrota és massa 
contundent perquè va ser un 
partit molt competit. Teníem 
baixes importants i no vam 
saber aprofitar les nostres oca-
sions”, ha comentat el tècnic de 
l’EF Montcada, José Luis Car-
rasco. 
Nando Sáez, entrenador de 
l’AE Can Cuiàs, coincideix amb 
aquesta valoració: “Va ser un 

molt bon partit amb gran am-
bient a les grades. Ens va cos-
tar molt guanyar un rival molt 
lluitador. És un resultat enga-
nyós perquè no vam passar, ni 
molt menys, per sobre d’ells”. 
L’AE Can Cuiàs, que a l’última 
jornada va superar l’Olímpic 

Floresta B (8-4), puja fins a la 
quarta posició del grup 3r de 
Primera Catalana amb 15 punts 
mentre que l’EF Montcada, que 
va perdre el seu darrer partit 
contra el CFS Cerdanyola 2006 
(9-3), baixa fins al vuitè lloc, amb 
9 punts.  

FUTBOL SALA. PRIMERA CATALANA

L’AE Can Cuiàs marca set gols  
en el derbi contra l’EF Montcada 
El resultat, 2 a 7, no reflecteix la igualtat que es va poder veure sobre la pista

L’AE Can Cuiàs és l’equip montcadenc amb millor classificació al grup 2n de Primera Catalana
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Rafa Jiménez | Redacció

És tercera del seu grup gràcies a quatre victòries seguides

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
arriba a llocs d’ascens

FUTBOL SALA. PRIMERA TERRITORIAL (FCFS)

L’AFS Bosc d’en Vilaró, que no va 
aconseguir la primera victòria fins 
a la quarta jornada del grup B de 
la 1a Territorial que organitza la 
Federació Catalana de Futbol Sala, 
va llançada i ha encadenat quatre 
victòries consecutives, les últimes 
contra l’A.C.E. Sansur Zona Fran-
ca C (2-5) i l’AE Casino de Tia-

na (7-4). Gràcies a aquesta bona  
ratxa, els montcadencs són tercers 
amb 13 punts i ocupen posició 
d’ascens a 1a Nacional. “L’equip 
ha agafat una bona dinàmica. 
Estem més conjuntats i els fitxat-
ges s’han adaptat”, ha dit Javier 
Pérez, entrenador-jugador de l’AFS 
Bosc d’en Vilaró | RJ

Després d’un inici amb dubtes, l’AFS Bosc d’en Vilaró ha trobat una línia regular de bons resultats

El Broncesval ha baixat fins a la 
tercera posició per la cua del grup 
3r de Segona B després d’encade-
nar cinc jornades sense guanyar. 
Els montcadencs, que han sumat 
dos punts dels últims 15 en joc, 
van perdre el seu últim partit a 
casa contra un rival directe com 
l’AEJ Riera de Cornellà (3-6). 
Una setmana abans, l’equip de 
Javi Ruiz va caure a la pista de 
l’FS Ripollet (4-3) per un gol en 
contra a manca d’un segon per 
al final | RJ

FUTBOL SALA. SEGONA B

El Broncesval no guanya des de fa 
cinc jornades i és tercer per la cua  
Ha perdut els seus dos últims partits contra el Ripollet (4-3) i el Riera de Cornellà (3-6)

Chechi va marcar el primer gol del Broncesval en el partit disputat a casa contra el Riera de Cornellà

A l’última jornada, va caure contra el CD Can Parellada (2-6)

El sènior B ha perdut els 
tres últims partits a casa

FUTBOL SALA. PRIMERA CATALANA

El sènior B de l’FS Montcada ha 
perdut tres dels quatre partits 
que ha disputat aquesta tem-
porada com a local i a l’última 
jornada va encaixar una nova 
derrota contra el CD Can Pare-
llada (2-6), segon classificat del 
grup 2n de Primera Catalana.  
Sortosament, els blaus, que ocu-
pen la desena posició amb 8 
punts després de 7 jornades, van 
poder esgarrapar un punt una  
setmana abans a la pista de l’AD 
Castellnou (3-3) | RJ
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L’FS Montcada B segueix sent massa irregular
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La decisió del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
d’aplicar un nou marc legislatiu 
per als entrenadors de bàsquet 
ha generat una gran preocupa-
ció. Segons Ensenyament, les 
titulacions tramitades per la Fe-
deració Catalana de Bàsquet des 
del 1999 deixaran de ser vàlides 
a partir de gener i s’hauran de 
convalidar seguint un procés que 
no serà gratuït. Aquesta mesura, 
que acabarà arribant a altres es-
ports, afecta uns 6.000 tècnics de 
bàsquet que hauran de fer front 
a un cost mitjà d’entre 650 i 950 
euros per adaptar els seus itine-
raris formatius. A aquesta xifra 
s’han de sumar els 60 euros d’un 
assessorament obligatori i els 50 
d’una prova d’accés.
Els entrenadors catalans han ini-
ciat una campanya a les xarxes 
socials amb el hastag #NoPay-
NoCoach i estan fent una reco-
llida de signatures a change.org. 
De moment, la seva pressió ha 

aconseguit una pròrroga d’un 
any sense sancions per als tèc-
nics que no facin el reciclatge i 
no es descarta una aturada de les 
competicions per assolir el segon 
objectiu: que el nou sistema de 
titulacions no sigui retroactiu. 
L’UB MIR no amaga la seva 
preocupació per aquests canvis 
que s’afegeixen a l’obligatorietat 
de fer contractes que exigeix Hi-

senda. “Tot aquest cost acabarà 
repercutint en els clubs, que 
haurem de pujar les quotes. 
A més, els equips ja no es fa-
ran a partir dels jugadors que 
tinguem, sino dels tècnics que 
hagin fet la convalidació. De 
moment, tenim un any més 
per buscar solucions i no llen-
cem la tovallola”, ha dit Benito 
Santamaría, vocal de la directiva. 

BÀSQUET

Preocupació entre els tècnics per la 
convalidació de les seves titulacions
El Departament d’Ensenyament els exigeix fer un reciclatge que tindrà un cost econòmic

Rafa Jiménez | Redacció

Els tècnics de bàsquet hauran d’invertir temps i diners per convalidar la seva actual titulació

> El sots-21 A ocupa 
els primers llocs
El sots-21 A de l’UB MIR és un dels  
líders del grup 2n del Campionat 
Territorial A2 amb 16 punts i un 
balanç de 7 victòries i 2 derrotes. 
L’equip que entrena Miguel Ángel 
Ganella va començar la competi-
ció amb 5 triomfs consecutius i ha 
perdut els dos últims partits a do-
micili contra l’AB Premià (59-53) 
i el Regina Carmeli (70-59). El 16 
de novembre, els blaus van acon-
seguir una victòria clau contra el 
CB Pedagogium (66-60), rival amb 
qui comparteixen el lideratge | RJ

Competiran a partir del 28 de novembre a Varsòvia (Polònia)

Antonio Muñoz i ‘Pitu’ 
Rodríguez, a l’Europeu

VOVINAM VIET VO DAO

Els montcadencs Antonio 
Muñoz, vigent subcampió del 
món, i Marc ‘Pitu’ Rodríguez 
participaran al Campionat d’Eu-
ropa de Vovinam Viet Vo Dao 
que es disputarà entre el 28 i 30 
de novembre a Varsòvia (Polò-
nia). Muñoz i Rodríguez, que 
pertanyen al club Marbre Gym 
de Santa Perpètua, seran dos 
dels cinc representants de la se-
lecció espanyola que dirigirà An-
tonio Morales Gatell. Els altres 
són David Expósito, entrenador 
dels dos montcadencs i també 
membre del Marbre Gym, An-
tonio Morales (Arvi) i el canari 
Miguel Torres, doble campió 
d’Europa. El Vovinam Viet Vo 
Dao és l’art marcial vietnamita 
més estès del món on s’utilitzen 

mans i cames. ‘Pitu’ Rodríguez 
competirà a la categoria de -60 
kilograms mentre que Muñoz 
ho farà a la de +90 | RJ   
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D’esquerra a dreta, Muñoz, Expósito i Rodríguez

Va ser segon a la prova individual de Tai-Txi amb sabre

Badosa, podi al Torneig 
Internacional de Wushu 

ARTS MARCIALS

Eduard Badosa, de l’Espai de Tai 
Chi de Montcada i Reixac, va 
aconseguir la medalla de plata al 
III Torneig Internacional amistós 
de Wushu de Catalunya que es 
va disputar el 16 de novembre a 
Castelldefels. La competició va 
comptar amb la presència d’uns 
300 participants de diferents edats 
i modalitats: Wushu, Kung Fu i 
Tai-Txi. Badosa va pujar al segon 
lloc del podi a la prova individual 
amb la forma Chen Tradicional 
de Tai-Txi amb sabre | RJ     
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Eduard Badosa, al segon lloc del podi

Eva Nieto i Carles Cirera, del club Endansa, van quedar subcampions de 
l’Austrian Open, la segona competició més important del circuit internacional 
que es va disputar al Palau de Congressos de Viena el 15 de novembre amb 
la participació de 1.500 parelles de 51 païssos. Nieto i Cirera van pujar al podi 
de la categoria sènior 1 llatí competint contra les 34 millors parelles d’arreu del 
món. Els montcadencs només es van veure superats per la parella russa, cam-
piona del món al 2012 i 2013, i van obtenir més puntuació que els competidors 
txecs, vigents subcampions del món | RJ

> Eva Nieto i Carles Cirera pugen al podi a Viena

La sala institucional de la Casa de la Vila acollirà el 28 de novembre, a partir 
de les 19h, un acte obert al públic que servirà per presentar el nou repte que 
afrontarà Isidoro Aparicio a principi de 2015. El muntanyenc local, membre del 
Centre Espeològic Alpí Vallesà, intentarà assolir el cim de l’Aconcagua (6.962 
metres) fent equip amb Jordi Alejandro (UME) | RJ

> Presentació del nou repte d’Isidoro Aparicio

La JAM va presentar una delegació de 15 esportistes

Representació local a la 
Ultratrail de Collserola

ATLETISME

Un total de 15 esportistes de la 
TriJAM i l’UltraJAM va partici-
par a l’UT Collserola que es va 
disputar el 22 de novembre. Al 
circuit de 80 quilòmetres, el mi-
llor va ser Rubén Colombo amb 
un temps de 7 hores i 55 minuts 
(11è de la general). Colombo va 
estar acompanyat per Miki Bar-
rero, Carlos García, Pau Jordán, 
Toni Ortiz, Óscar Amposta, José 
Serrano i Juanjo Bonil. A nivell 
individual, el montadenc Pablo 

Barbosa va fer un temps de 13 
hores i 11 minuts.
Toni Navarrete va ser el millor a 
la Mitja Volta de 45 quilòmetres 
amb 4 hores i 19 minuts (10è i 2n 
en veterans). També van córrer 
aquesta distància Héctor Basti-
da, Enric Dalmau –2n en super 
veterans–, Paco Serrano, Carlos 
San Felipe i Marta Muñoz. Ga-
briel Gordillo va fer la cursa de 
23 quilòmetres en 2 hores i 26 
minuts | RJ

Ernesto Romero va participar 
el 9 de novembre a la Marató 
del Montseny, una de les proves 
més exigents de Catalunya on 
els atletes havien de fer els 42 
quilòmetres del recorregut en 
menys de 8 hores superant un 
desnivell acumulat de 5.400 me-
tres. Romero, qui feia la seva pri-
mera marató de muntanya amb 
l’equip Medina Competición, va 
acabar a la 466a posició amb un 
temps de 6 hores i 42 minuts | RJ 

Romero acaba 
la Marató del 
Montseny en 
menys de 7h
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El CD Montcada i l’EF Mont-
cada volen col·laborar perquè 
no es repeteixin els incidents 
que es van veure en el derbi dels 
juvenils A que es va disputar el 
15 de novembre. A manca d’un 
minut per al final, i amb empat 
a 2, l’expulsió d’un jugador ver-
mell va provocar una picabaralla 
que va desembocar en una inva-
sió de camp per part d’aficionats, 
directius i tècnics. Preocupats 
per aquesta imatge, ambdós 
clubs, amb la mediació del regi-
dor d’Esports, Marc Rodríguez 
(PSC), van decidir fer una ac-
ció conjunta per transmetre una 
imatge d’esportivitat. Abans del 
derbi infantil que es va jugar el 
23 de novembre, tots els juga-
dors i els presidents d’ambdues 
entitats van sortir a la gespa amb 
una pancarta on es llegia la fra-
se: ‘Guanyi qui guanyi, guanya 
Montcada. Guanyi qui guanyi, 
continuarem sent amics’. “Volem 
donar una imatge de tranquil-
litat perquè la rivalitat espor-
tiva no generi problemes fora 
dels camps de futbol”, ha ma-
nifestat el president de l’Escola, 
Antoni Sánchez. D’altra banda, 
el màxim dirigent del CD Mont-
cada, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 

destaca que mai s’havien produït 
problemes: “Tot el que va pas-
sar va ser molt trist i no volem 
que torni a succeir. El que tam-
poc podem obviar és que hi ha 
actes i actituds d’alguns juga-
dors que no s’han de repetir”. 
El president de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) i 
regidor d’Esports, Marc Rodrí-
guez, s’ha manifestat satisfet amb 
aquest acte simbòlic: “L’IME 
treballa pel bon enteniment 
entre les entitats i la disparitat 
de criteris no s’ha de traslla-
dar al terreny esportiu i molt 
menys al personal”. 

Rafa Jiménez | Estadi de la Ferreria

FUTBOL FORMATIU

El CD Montcada i l’Escola fan una 
crida a l’esportivitat en els seus derbis
Ambdós clubs treballen plegats perquè no es tornin a repetir els incidents del partit entre els juvenils A

Jugadors, tècnics i presidents del CD Montcada i l’Escola van voler oferir un missatge de tranquil·litat i esportivitat abans del derbi dels infantils

Una setmana després del derbi 
entre els juvenils A, dos equips 
del CD Montcada i l’EF Mont-
cada es van tornar a veure les 
cares sobre un terreny de joc. El 
23 de novembre, l’infantil B ver-
mell, un dels líders del grup 39è 
de Segona Divisió amb un ple de 
victòries, va guanyar 9-1 l’infan-
til C verd, que és cuer amb cap 
victòria. 

Unificiació. Representats del CD 
Montcada i l’Escola van mante-
nir una segona reunió per parlar 
sobre una hipotètica unificació del 
futbol formatiu dos dies després 
dels incidents al partit dels juve-
nils A. Ambdós clubs han decidit 
que els seus socis es pronunciïn 
en les assemblees que es faran 
abans d’acabar l’any respecte si 
volen o no aquesta fusió | RJ

L’infantil B 
vermell derrota 
clarament 
l’equip C verd
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El derbi infantil va ser per a l’equip de l’Escola
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El derbi es va acabar abans de temps, però els minuts jugats van ser molt intensos fins al 2-2

El judo, que no s’inclou al paquet 
ofert per Talinga, l’empresa que 
té assignat el servei, és l’extraesco-
lar amb més inscripcions (30) al 
col·legi Font Freda. També s’han 
obert grups d’iniciació esportiva 
(11), futbol (7), reforç (5), teatre 

(5), anglès (5) i ball (5) –aquests 
quatre poden desaparèixer si al 
gener no hi ha un mínim de sis 
inscripcions. D’altra banda, dos 
pares imparteixen futbol a una 
quinzena d’alumnes de 1r que no 
poden competir | RJ

Hi ha dos grups, un dirigit de forma voluntària per uns pares

ESPORT ESCOLAR

Protagonisme per al futbol 
al col·legi Font Freda

El grup de futbol que sí pot competir als Jocs Escolars entrena cada dimarts i dijous

FUTBOL FORMATIU

Montcada Aqua organitza unes 
jornades de portes obertes que 
permetran que els familiars ocu-
pin  les grades durant els cursets 
de natació. Aquesta opció s’oferi-
rà el dia 29 al matí i entre l’1 i el 
5 de desembre, a la tarda, exclo-
ent els grups escolars que fan els 
cursets de 15 a 17h | RJ 

Jornades de 
portes obertes 
als cursets

MONTCADA AQUA
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Després de la disputa de 7 jorna-
des al grup 1r de Primera Divi-
sió, el cadet B de l’FS Montcada 
ocupa una meritòria quarta posi-
ció amb 13 punts i un balanç de 
4 victòries, 1 empat i 2 derrotes. 
El conjunt que dirigeix Javi Ruiz, 
qui compatibilitza aquest càrrec 
amb el d’entrenador del primer 
equip del club, està format per 
cadets de primer any que han 

d’enfrontar-se amb una majoria 
de jugadors de més edat ja que 
el 80% dels rivals d’aquest grup 
són els equips A dels seus respec-
tius clubs. “La classifi ció és im-
portant, però no és la prioritat.
Més que competir, hem de 
formar persones i, a nivell es-
portiu, transmetre conceptes 
tàctics i tècnics”, valora Javi 
Ruiz | RJ

Format per cadets de primer any, juga contra rivals més grans

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El cadet B ocupa una 
meritòria quarta posició

Tot i el treball fet durant l’estiu, 
el CH La Salle no va poder reu-
nir el mínim de fi txes per formar 
un juvenil masculí i va decidir 
confeccionar un equip reforçat 
amb cadets que juga fora de 
competició a la Segona Catalana 
i que perdrà tots els punts a fi nal 
de temporada. Tot i aquest han-
dicap, els nois de Víctor Corral, 

qui també entrena el sènior B, 
ocupen la part mitja de la taula 
amb un balanç de 2 victòries, 1 
empat i 2 derrotes. “L’equip està 
complint amb la seva doble 
missió: que els cadets puguin 
tenir experiència en una cate-
goria superior i que els juvenils 
juguin alguns partits amb el 
sènior B”, ha dit Corral | RJ 

El masculí no es va poder confeccionar amb el mínim de fi txes

HANDBOL. CH LA SALLE

El juvenil progressa, tot i 
estar fora de competició

L’infantil masculí de l’UB MIR 
està oferint un alt rendiment al 
grup 11è del nivell C del Cam-
pionat Territorial. Superada la 
primera volta, és líder en solitari 
amb sis victòries en sis partits –les 
últimes contra el Regina Carmeli 
Blanc (70-20) i el CB Santa Co-
loma B (43-76)– i una mitjana de 
71 punts, tot i que en aquesta ca-
tegoria les actes es tanquen amb 
un avantatge màxim de 50. “Es-
tem treballant bé per afrontar 
una segona fase que serà més 
complicada. Estic content amb 
els resultats, tot i que en aques-
tes categories el més important 
és la formació i que en els par-
tits es vegi tot el que s’entrena 
durant la setmana”, ha dit el 
tècnic Isidoro García, qui ha tor-
nat a la banqueta després d’uns 
anys de descans. 

BÀSQUET

L’infantil masculí de l’UB MIR arrasa 
en el nivell C de la seva categoria

Rafa Jiménez | Pista coberta

Iniciada la segona volta, és líder amb un ple de sis victòries i una mitjana de 71 punts

L’infantil va oferir una nova exhibició el 25 d’octubre quan va derrotar l’Escola Sant Gervasi 2 (74-39)

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

El cadet B va començar la lliga l’11 d’octubre amb un empat contra l’Inter Esportiu Malgrat (5-5)
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El juvenil masculí va empatar a casa el 23 de novembre contra l’H. Lleida Pardinyes (24-24)
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Claudia Ureña i Adriana Muri-
llos, jugadores de l’infantil A del 
CH La Salle, han participat en 
alguns entrenaments de la selec-
ció catalana infantil de prepara-
ció per als Campionats d’Espa-
nya de seleccions autonòmiques 
que se celebraran al gener. Paula 
Julián ha fet el mateix amb la se-
lecció juvenil catalana | RJ 

Entrenaments 
amb les 
seleccions 
catalanes


