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L’esport montcadenc té vida més 
enllà dels seus clubs. Dos centres 
municipals d’educació secun-
dària, l’INS Montserrat Miró i 
l’INS La Ribera, han confeccio-
nat tres equips de futbol sala que 
disputen competicions escolars 
comarcals. L’AEE Montserrat 
Miró, que el curs passat també 
tenia tres equips masculins de 
futbol sala (infantil, cadet i juve-
nil), només ha pogut mantenir 
un juvenil femení que està fent 
un molt bon paper a la lliga que 
organitza el Consell Esportiu de 
Sabadell. Oriol Roig és el nou 
entrenador d’un conjunt que 
ocupa la segona posició amb un 
balanç de set victòries, un empat 
i una derrota i que ja està classi-
fi cat per disputar la lligueta fi nal 
per al títol. “L’objectiu és que 
les noies es diverteixin jugant 
i que hagi cohesió al grup. 
Anem partit a partit, i volem 
fer un bon paper a la segona 
fase”, diu Puig.

INS La Ribera. Ha creat un equip 
infantil mixt i un cadet masculí 
de futbol sala que juguen a la lli-
ga del Consell Esportiu del Va-
llès Occidental Sud (CEVOS). 
L’infantil està format per 8 juga-
dors i jugadores, tot i que tam-
bé es reforça en ocasions amb 
tres infantils que formen part 
del cadet. El seu entrenador és 

Cristian Montserrat, exrespon-
sable del desaparegut equip de 
bàsquet de La Ribera, que té 
clar l’objectiu de l’esport al món 
educatiu: “Els clubs tenen un 
sentit més competitiu i els en-
trenaments són més exigents. 
Aquí només volem que els nois 
s’ho passin bé perquè juguen 
al costat de companys de clas-
se”. D’altra banda, el cadet mas-
culí de La Ribera està integrat 
per una desena de jugadors que 
l’any passat estaven a l’infantil. 
“Si els jugadors volen i tenen 
l’actitud necessària, la meva 
intenció és continuar amb 
el procés de formació i que 
aquest grup acabi formant un 
juvenil”, diu el seu tècnic, Asier 
Yanguas. 

Rafa Jiménez | Montcada

El juvenil femení del Miró està fent una gran primera fase a la lliga del Consell de Sabadell
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Entre ambdós sumen tres equips (un femení, un mixt i un masculí) que juguen competicions escolars comarcals

COMPETICIONS ESCOLARS

L’INS Montserrat Miró i l’INS la Ribera 
impulsen el futbol sala fora dels clubs

El Broncesval Montcada ha pun-
tuat a les últimes tres jornades i 
això l’ha permès sortir dels llocs 
de descens al grup 3r de Sego-
na B. Després de guanyar dos 
partits contra l’FS Pallejà (7-5) i 
l’Olímpic Floresta (7-2), l’equip 
de Javi Ruiz va sumar a la 17a 
jornada un valuós punt a la pis-
ta del CFS Esparreguera (5-5), 
un rival directe que ocupa la 
penúltima posició amb 7 punts 
menys. Els montcadencs van 
exhibir una gran capacitat de 
reacció ja que a manca de sis mi-
nuts per al fi nal perdien amb un 
5-3 que semblava defi nitiu. Xexi 
i Raúl van marcar els dos gols 
que li van donar l’empat fi nal. 
“Els nois han treballat molt 
per sumar els tres punts. Ha 
estat un d’aquests partits que 
pots guanyar o perdre, i que al 
fi nal acabes empatant. El més 
important és que hem tornat a 
sumar”, ha dit Javi Ruiz | RJ

El Broncesval 
encadena 
tres jornades 
puntuant

Gerard, en acció contra l’Ol. Floresta
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FUTBOL SALA

El conjunt cadet masculí de futbol sala de l’INS La Ribera que entrena Asier Yanguas L’infantil de La Ribera, en acció contra el Banús 

PÀG. 21

FUTBOL
L’UE Sant Joan-Atlètic de 

José Manuel ‘Pinti’ s’apropa 

a la promoció d’ascens
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
 
El CD Montcada segueix ocupant l’última posició al grup 1r 

de Primera Catalana després de perdre el seus dos últims 

partits a casa contra l’UE La Jonquera (1-4) i l’UE Sants 

(1-2). D’altra banda, el sènior B del club verd és tercer al 

grup 8è de Quarta Catalana gràcies a dues victòries seguides 

a domicili contra el CF Montornès (1-7) i l’UD Lourdes (1-2).

El sènior de futbol sala de l’EF Montcada és desè al grup 2n 

de Primera Catalana després d’empatar contra l’AD Castell-

nou (6-6) i perdre a casa davant el CD Can Parellada (3-6).

L’AFS Bosc d’en Vilaró ha perdut els dos últims partits con-

tra l’AE Tiana B (2-8) i el M. Sant Andreu FS (2-4) i baixa a 

la vuitena posició del grup B de 1a Territorial de la FCFS.

 

El sènior B del CH La Salle va caure a l’última jornada contra 

l’HE Esplais (33-35) i és quart al grup B de 3a Catalana.

L’UE Sant Joan-Atlètic s’ha 
convertit en la revelació del 
grup 2n de 2n Catalana i s’ha 
situat a la tercera posició amb 
32 punts, a només un de la pro-
moció d’ascens. L’equip de José 
Manuel Martín ‘Pinti’ ha gua-
nyat set dels últims nou partits 
i encadena quatre victòries se-
guides, les últimes contra dos 
dels equips més forts del grup: 
la Unificación Llefià (2-1) i el 
CF Ripollet (2-0). Tot i viure el 
millor moment de la tempora-
da i veure la il·lusió de l’afició 
a l’últim partit a casa, ‘Pinti’ no 
vol que es desfermi l’eufòria: 
“Ho tinc clar des de principi 
de temporada. El primer ob-
jectiu és sumar els 45 punts 
que necessitem per assegurar-
nos la permanència. A partir 

d’aquell moment, i si conti-
nuem a la part alta, podrem 
somiar”, comenta el tècnic, qui 
reconeix que la marxa a meitat 
de temporada de jugadors tan 
decisius individualment com 

Johny i Miguelito va servir per 
cohesionar més el grup: “Hem 
guanyat en solidesa defensiva 
i, a més, ara tenim més sort 
a l’hora de materialitzar les 
ocasions de gol”. 

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Ha guanyat set dels últims nou partits i encadena quatre victòries consecutives

Rafa Jiménez | Redacció

L’UE Sant Joan-Atlètic es converteix 
en la revelació i puja al tercer lloc

Al seus 20 anys, és un dels referents de l’UD Santa María

“Vull intentar tornar a fer 
el meu camí al futbol”

Joan Obdulia, jugador de l’UD 
Santa María, va estar a punt de 
deixar el futbol la temporada pas-
sada. Aquest veí de Cerdanyola 
que al mes d’octubre complirà 20 
anys, va cridar l’atenció de clubs 
importants quan era més jove. 
Conscient que ha perdut algunes 
oportunitats per arribar lluny al 
món del futbol, l’exjugador de les 
categories inferiors de Cerdanyo-
la, Sant Cugat, Mollet i Ripollet 
vol recuperar la il·lusió en la seva 
primera temporada al club de 
Terra Nostra. A l’inici de la sego-
na volta, l’equip d’Alfonso Torres 
ocupa la cinquena posició al grup 
9è de Quarta Catalana, tot i per-
dre el seu últim partit a casa contra 
el FC Vallgorguina (3-4).  

Com estàs vivint aquesta pri-
mera temporada a l’UD Santa 
María?
Molt bé. L’any passat em vaig 
plantejar deixar el futbol i només 
jugava amb un grup d’amics. Ara, 
amb part d’aquelles amistats, hem 
vingut a Montcada i Reixac i vull 
intentar tornar a fer el meu camí al 
món del futbol.  
L’equip porta una línia molt 
bona, tot i que una mica irregu-
lar. Per què?
Sí. El nostre començament va ser 

bo, però després vam baixar algu-
nes posicions. Ara tornem a estar 
a prop de la zona alta de la taula 
i, si ens acompanyen els resultats 
propis i els dels nostres rivals, en-
cara podem estar més amunt.
Es pot somiar amb lluitar per 
l’ascens? 
El club ens va demanar seriositat i 
compromís amb l’equip. Ho estem 
fent i crec que sí podem aspirar a 
objectius ambiciosos. Tenim una 
bona plantilla, però encara no ens 
coneixem tots. A més, hem perdut 
alguns jugadors i han vingut altres 
a meitat de temporada. 
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FIL DIRECTE AMB... JOAN OBDULIA (UD ST. MARIA)

Ha sumat 10 punts als últims quatre partits i ha guanyat a les dues darreres jornades

L’EF Montcada continua sent quarta

El sènior femení de l’EF Mont-

cada es manté, a l’inici de la 

segona volta, a la quarta posició 

del grup 3r de 1a Catalana. Les 

vermelles han sumat 10 punts a 

les últimes quatre jornades i han  

guanyat els dos darrers partits a 

domicili contra el CF Palautor-

dera (1-4) i el CE Portbou (1-2). 

“El futbol et posa en el teu lloc 

i aquest grup té un gran nivell, 

però podríem estar una mica 

més amunt si haguéssim gua-

nyat més punts a casa”, ha valo-

rat el tècnic, Antonio Moya | RJ R
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EN FORMA

Els jugadors de la Unión celebren un gol durant el partit de la 15a jornada contra l’At. Sant Pol
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Obdulia ha marcat 13 gols aquesta temporada

PAU MARESMA (CH LA SALLE) 

EL SELFIE

Pau Maresma (25 anys), central-lateral del CH La Salle, és un home 

de club. Juntament amb el seu germà Albert, forma part de la tercera 

generació de la família que està vinculada a l’entitat lassal·liana. Nét i fill 

de presidents del club, Pau va entrar a les categories inferiors amb sis 

anys. Als 19, va arribar al primer equip i aquesta temporada, amb els 

seus 66 gols, és un dels jugadors més destacats d’una plantilla que està 

fent història. “Ens agradaria jugar les fases d’ascens, tot i que sabem 

que pujar es gairebé impossible”, diu Pau | RJ
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Més informació a 
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FUTBOL SALA
L’AE Can Cuiàs 
guanya clarament 
el derbi de Primera 
Catalana contra l’FS 
Montcada B (6-2)

El CH La Salle femení, líder en 
solitari amb una única derrota

L’AE Can Cuiàs va guanyar el derbi contra l’FS Montcada B (6-2) 

que es va disputar el 24 de gener al grup 2n de 1a Catalana. L’equip 

de Nando Sáez, que va lloar “la intensitat i seriositat” dels seus 

homes, va ser més efectiu i va sorprendre el seu rival utilitzant amb 

freqüència el seu porter com a cinquè jugador per generar superio-

ritat en atac. “El joc del seu porter amb els peus ens va fer molt de 

mal. Tot i això, crec que el resultat és injust perquè vam generar 

més ocasions”, ha comentat el tècnic de l’FS Montcada B, José 

Renau ‘Renato’. A la fi nalització de la primera volta, l’AE Can Cuiàs 

és cinquena mentre que el CFS Montcada B és vuitè | RJ 

Primera victòria per a l’UE Montcada a la 
Divisió d’Honor de la Lliga Catalana d’Escacs

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

El Centre Excursionista El CIM organitza 

per al 7 de febrer una sortida amb raque-

tes de neu per fer un itinerari de 7,6 qui-

lòmetres a l’estany de l’Orri amb sortida i 

arribada des del refugi del Cap de Rec. Per 

a més informació i confi rmar assistència, 

s’ha de trucar al telèfon 666 377 968. 

El primer equip del CTT La Unió és vuitè 

al grup 1r de Segona A de tennis de taula 

després de la disputa de 13 jornades amb 

4 victòries i 9 derrotes. El segon equip, 

que juga a la Tercera Provincial, és segon.

 

Més informació a 

El sènior A de l’UB MIR 
manté les opcions de pujar 
a Tercera Catalana

Aparicio es queda a 260 metres de l’Aconcagua

.....Minut i resultat....................................

L’equip A de l’UE Montcada va començar amb una victòria contra el Foment 

(6-4) la seva participació al grup 1r de Divisió d’Honor de la Lliga Catalana. 

Els montcadencs tenen l’objectiu d’acabar la primera fase entre els quatre 

primers per no haver de lluitar per la permanència. “Intentarem fi nalitzar 

a la quarta posició per evitar patiments per mantenir la categoria”, ha 

explicat Arturo Vidarte, president de l’UE Montcada i jugador del primer 

equip. Per la seva part, el conjunt B juga al grup 1r de la Lliga Provincial de 

Barcelona i va debutar amb una derrota contra el Catalunya C (6.5-1.5).

D’altra banda, l’UE Montcada organitza, en col·laboració amb el Club 

d’Escacs Mollet, el III Torneig Tancat del Vallès on 10 participants, sis d’ells 

del club local, intentaran obtenir les normes de Mestre Internacional. La 

competició, formada per 9 rondes, acabarà el 22 de març | RJ

L’alpinista Isidoro Aparicio, del Centre Espeleològic Alpí Vallesà, 

es va quedar el 14 de gener a tan sols 260 metres de culminar 

l’Aconcagua, el segon cim més alt del món en altura relativa amb 

6.960 metres, als Andes argentins. La falta d’oxigen i el cansament 

van obligar el montcadenc a tornar al campament base, on unes 

hores abans havia arribat el seu company d’expedició, Jordi Alejan-

dro, qui també va haver d’abandonar pels mateixos motius. Malgrat 

no haver fet el cim, Aparicio es mostra content per l’experiència | SA
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El sènior A de l’UB MIR ocupa la quarta 

posició al grup 5è del Campionat Territorial 

de Barcelona amb un balanç de 8 victòries i 

4 derrotes i un partit menys que alguns dels 

seus rivals directes. Gabriel Redondo, direc-

tor tècnic del club, ha deixat la banqueta de 

l’equip per manca de temps i el seu substi-

tut, Toni Aguilar, ha guanyat els dos partits 

que ha dirigit contra l’EE Brafa A (61-55) i el 

líder invicte, l’AE Stucom A (65-73) | RJ 

El sènior femení del CH La Salle, que 

va guanyar el darrer partit a la pista 

de l’H. Sant Cugat (15-26), domina el 

grup C de 1a Catalana amb 8 victòries 

i una única derrota. L’equip que diri-

geix Pau Lleixà, que va perdre el seu 

únic partit a la 8a jornada a la pista de 

l’H. Gavà B (24-23), té un avantatge 

d’un punt amb el segon classifi cat, tot 

i haver jugat un partit menys | RJ 

HANDBOL
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Aitor Martín, de la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM), és 
el nou campió de Catalunya 
en pista coberta a la categoria 
promesa després de guanyar la 
cursa de 800 metres llisos dis-
putada el 25 de gener a Sabadell 
amb un temps d’1’ 57” 53. Mar-
tín, qui un dia abans havia inten-
tat sense èxit classificar-se per al 
Campionat d’Espanya Absolut, 
va superar el seu cansament 
per aconseguir una medalla 
d’or que li permet oblidar els 
problemes als genolls que l’han 

obligat a passar tres vegades 
pel quiròfan en els últims tres 
anys. “Aquesta victòria em 
dóna molta moral i em treu 
la impotència que he sentit 
durant tot aquest temps per 
no poder competir en condi-
cions”, ha comentat Martín, qui 
al mes de juliol farà els 22 anys. 
Els propers reptes en pista cober-
ta de l’atleta montcadenc seran 
el Campionat de Catalunya Ab-
solut (7 i 8 de febrer, a Sabadell) 
i el Campionat d’Espanya de 
Promeses (14 de febrer. a Ante-
quera, Málaga).

ATLETISME

Aitor Martín (JAM) es proclama 
campió de Catalunya als 800 metres  
El montcadenc, de la categoria promesa, ha oblidat els seus problemes als genolls

Aitor, al podi, al costat del segon i del tercer 
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L’escola FEDAC Montcada, co-
neguda també com a Sagrat Cor 
i que està situada al carrer Ma-
jor, ha vist augmentar el nombre 
d’alumnes –més d’un centenar– 
que participen en la seva oferta 
d’activitats extraescolars: psico-
motricitat (20), karate (12), hip-
hop (23), multiesport (15), futbol 

(11), patinatge (23), anglès (44) i 
teatre (11). Aquesta última és la 
única novetat d’aquest curs i ha 
tingut una molt bona accepta-
ció segons els seus responsables. 
Pel que fa a l’equip de monitors, 
continuen la majoria dels que ja 
estaven el curs passat i s’han in-
corporat tres nous | RJ 

L’escola Sagrat Cor augmenta inscripcions i incorpora el teatre

ESPORT ESCOLAR

Un centenar d’alumnes, a 
les extraescolars de FEDAC

Marina Castro, nedadora de 15 
anys del CN Sabadell, es va pro-
clamar doble subcampiona de 
Catalunya al Campionat de Ca-
talunya Absolut Open Interna-
cional que es va disputar entre 
el 16 i el 18 de gener a Terrassa. 
La montcadenca va guanyar 
dues medalles de plata als 800 
metres i en el relleu 4x200 me-
tres lliures. Castro va completar 
la seva bona participació amb la 
medalla de bronze que va obte-
nir als 1.500 metres lliures. 
Marina ha estat convocada per 
participar amb la selecció catala-
na júnior i infantil al Campionat 
d’Espanya per a Comunitats  

Autonòmes que es disputarà en-
tre el 31 de gener i l’1 de febrer a 
Castelló | RJ

Va guanyar dues plates i un bronze al campionat absolut

NATACIÓ

Marina Castro, doble 
subcampiona de Catalunya 

Marina Castro continua guanyant medalles
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Alumnes del col·legi Sagrat Cor (FEDAC Montcada) que fan l’activitat extraescolar de karate

FE
D

AC
 M

O
N

TC
AD

A

Rafa Jiménez | Redacció

El premini B de l’UB 
MIR intentarà mantenir 
el bon nivell exhibit 
El premini B mixt de l’UB MIR ha 

començat la seva participació al 

grup 3r del nivell D-1 amb una 

primera victòria contra el CB Sant 

Just (48-40). L’equip de David Ruiz 

va acabar segon la primera fase al 

grup 4t del nivell D amb dues úni-

ques derrotes. “A la primera fase 

hi havia massa diferència entre els 

equips i ara estarà tot més igualat. 

L’objectiu és que els nens apren-

guin a jugar i es diverteixin”, ha dit 

Ruiz, exjugador del CB Montcada i 

de l’UB MIR que afronta el seu pri-

mer repte a la banqueta d’un equip 

del planter blau | RJ R
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.....Viu l’Esport................

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
 
El juvenil de l’EF Montcada i el B del CFS Montcada es veu-

ran les cares l’1 de febrer (12.15h) en partit corresponent a 

la 12a jornada del grup 2n de Segona Divisió de futbol sala. 

El juvenil de futbol de l’EF Montcada ha perdut els quatre 

últims partits i és penúltim al grup 7è de la 1a Divisió amb 

10 punts. En el mateix grup, el juvenil del CD Montcada, 

que ha caigut a les dues darreres jornades, ocupa una posi-

ció per damunt amb 14 punts i un partit menys. 

El cadet masculí del CH La Salle va perdre a l’última jor-

nada a la pista de l’AEH Les Franqueses (38-28) i ocupa la 

tercera posició per la cua al grup A de Lliga Catalana   

Més informació a 

Montcada Aqua va acollir el 24 
de gener la primera jornada dels 
Comarcals de Natació amb la 
presència de nedadors de l’EN 
Montcada, CN Guiera, EN 
Barberà del Vallès, EN Cer-
danyola, EN Ripollet i CN Ba-
dia. Pel que fa a la representació 
montcadenca cal destacar les 
posicions dels cadets Daniel Gon-
zalo (2n en els 100 m. papallona i 
lliures) i Laia Castiella (2a en 100 
m. papallona); els infantils Marc 
Grau (1r en 100 m. papallona i 
lliures), Claudia Garrote (1a en 
100 m. papallona i 2a en 100 m. 
lliures) i Natalia Castro (2a en 
100 m. papallona); i els alevins  
Nadia Misas (1a en 50 m. lliures 

i 3a en 50 m. papallona), Martí 
Toldos (1r en 50 m. papallona), 
Daniel Marcos (3r en 50 m. pa-
pallona) i Eloy Quero (2n en 50 
m. lliures). A la prova de relleus, 
l’EN Montcada va guanyar els 
4x50 m. estils a la categoria in-
fantil i va ser tercera en els 4x50 
m. estils cadet. 

Petits. Tres nedadors locals van 
acabar entre els tres primers als 
25 m. papallona i lliures. El ben-
jamí Izan Calvo i el pre-benjamí 
Lucas Zapata van ser segons a 
ambdues curses, mentre que la 
pre-benjamina Carla Misas va 
ser segona als 25 m. papallona i 
tercera als 25 m. lliures | RJ 

Bons resultats de l’Escola de Natació 
Montcada en l’inici dels Comarcals
Un total de 12 nedadors locals van acabar entre els tres primers a les seves curses

NATACIÓ

Daniel Gonzalo i Marta Mérida, de l’EN Montcada
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