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Irina Casado, de 22 anys, s’ha 
proclamat campiona d’Europa 
amb el Bec KC anglès. Casado 
va ser la millor encistelladora 
del seu equip a la fase fi nal de 
l’Europa Shield, la segona mà-
xima competició continental de 
korfbal que es va disputar entre 
el 30 de gener i l’1 de febrer a 
Bergish Gladbach (Alemanya). 
Irina va començar a jugar a 
aquest esport a l’any 2007 quan 
estudiava a l’Institut Montserrat 
Miró i va formar part de l’equip 
júnior de l’escola que va conque-
rir tres lligues i una copa. Posteri-
orment, va jugar tres temporades 
al CK Montcada amb un parèn-
tesi d’un any al CK Vacarisses. 
L’estiu passat, la montcadenca 
va decidir marxar a Londres 
per estudiar anglès i actualment 
treballa d’aupair, cuidant els fi lls 
d’una família que li dóna allotja-
ment, menjar i un sou. Un cop 
instal·lada a Anglaterra, Irina 
va fi txar pel Bec KC. “M’han 
acollit amb els braços oberts. 
Estic molt integrada i em sento 
molt bé a la ciutat i a l’equip”, 
comenta des de Hammersmith, 
districte situat a la part occidental 
de Londres.
La montcadenca és la primera 
catalana que juga a la lliga de 
korfbal d’Anglaterra, país on 
aquest esport també és minori-
tari: “Holanda i Bèlgica són els 

grans referents del korfbal. La 
lliga anglesa es fonamenta en 
voluntaris i els jugadors no re-
bem cap compensació econò-
mica”, diu Irina. 
Tot i debutar aquesta temporada 
a Europa, el Bec KC va demos-
trar un gran nivell a la fase fi nal 
de l’Europa Shield que dispu-
ten equips dels països B i C del 
korfbal europeu (els clubs dels 
països A i els millors dels B ju-
guen la Europa Cup). A Bergish 
Gladbach, el conjunt anglès va 
guanyar els cinc partits disputats. 
“Ha estat molt emocionant ser 
campions. No coneixíem gaire 

els notres rivals, però vam anar 
a per totes. Tot i jugar la fi nal 
contra l’equip local que tenia el 
suport a les grades, vam poder 
guanyar”, explica Casado.

Propers objectius. Irina lluitarà ara 
per conquerir la lliga anglesa –el 
seu equip està invicte–, entrar a 
les properes convocatòries de la 
selecció catalana sots-23 i arribar 
a l’absoluta sense pensar, de mo-
ment, en tornar a casa: “Enyo-
ro la família i els amics, pero 
quan les coses van bé, les noves 
experiències t’omplen d’ener-
gia per continuar endavant”.

Rafa Jiménez | Redacció

La montcadenca. amb el número 46 a la samarreta, celebra amb els seus companys una de les cinc victòries aconseguides a Bergish-Gladbach
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Va marxar a Londres l’estiu passat per estudiar anglès i ha conquerit la segona màxima competició continental

KORFBAL

La montcadenca Irina Casado guanya 
l’Europa Shield amb el Bec KC anglès

Dues setmanes després de pro-
clamar-se campió de Catalunya 
dels 800 metres en categoria 
promesa, Aitor Martín va acon-
seguir la victòria en aquesta 
mateixa prova al Campionat 
de Catalunya absolut en pista 
coberta que es va disputar el 8 
de febrer a Sabadell. L’atleta de 
la Joventut Atlètica Montca-
da ( JAM) va guanyar amb un 
temps d’1’55”03, baixant en dos 
segons la marca que va assolir 
dues setmanes abans. “Ha estat 
una gran sorpresa guanyar 
el Campionat de Catalunya 
absolut. Aspirava a pujar al 
podi, però ser el primer era 
molt complicat”, ha dit Martín, 
qui l’any passat va acabar cin-
què en aquesta prova i que, als 
seus 21 anys, va superar atletes 
de més edat. El seu proper repte 
serà el Campionat d’Espanya de 
Promeses que es disputa el 14 de 
febrer a Antequera (Málaga) | RJ

Aitor Martín 
també triomfa 
en categoria 
absoluta

ATLETISME

Irina Casado, amb els trofeus guanyats

PÀG. 23

NATACIÓ
Marina Castro (CN Sabadell) es 
proclama campiona d’Espanya de 
llarga distància en categoria infantil

Aitor Martín, amb els seus companys de podi
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

El Broncesval va perdre a la pista del Marfil Santa Coloma B 

(4-2) i és dotzè al grup 3r de Segona B amb 23 punts.

El sènior B del CD Montcada derrota al CF Santa Agnès 

(4-1) i al CE La Llagosta (4-0) i, amb quatre victòries segui-

des, recupera el segon lloc al grup 8è de 4a Catalana.

L’UD Santa María puja fins a la quarta posició al grup 9è de 

4a Catalana després de guanyar l’At. Lliçà d’Amunt (0-6) i el 

CE Lliçà d’Amunt B (2-0). 

L’AE Can Cuiàs manté el cinquè lloc al grup 2n de 1a Cata-

lana de futbol sala, tot i perdre el seu últim partit contra l’FSC 

Grups Arrahona (2-3). L’FS Montcada B també va caure a la 

pista del CFS Cerdanyola 2006 (3-2) mentre que l’EF Mont-

cada va superar l’FC Cerdanyola B (5-1). El 21 de febrer, hi 

haurà derbi entre aquests dos últims equips al Miquel Poblet. 

El CD Montcada va encaixar 
el 8 de febrer a l’Escala (4-0) la 
seva sisena derrota consecutiva. 
El partit va quedar sentenciat a 
la primera meitat quan els verds, 
que jugaven amb el vent en con-
tra, van encaixar els quatre gols 
en 35 minuts. “L’equip ho ha 
intentat, però ni les condicions 
climatològiques ni la sort han 
estat del nostre costat”, ha co-
mentat el tècnic José Luis Gar-
cía, qui a la segona meitat es va 
veure  obligat a col·locar el porter 
suplent Jaume Bracons com a ju-
gador de camp en substitució del 
lesionat Alberto Muñoz. 
Després de sis derrotes seguides, 
el CD Montcada segueix sent 
cuer del grup 1r de Primera Ca-
talana i la salvació sembla cada 

cop més complicada. Tot i això, 
García no vol sentir a parlar 
de baixar els braços: “Hem de 
continuar treballant fins que 
matemàticament sigui possi-
ble assolir la permanència. Si 

hi ha algú al vestuari que vol 
rendir-se, que agafi la porta i 
marxi”, clou l’entrenador. Men-
trestant, el el club està treballant 
la possibilitat d’incorporar un pa-
rell de jugadors més a l’equip.  

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

‘Si hi ha algú al vestuari que vol rendir-se, que agafi la porta i marxi’, diu el tècnic

Rafa Jiménez | Redacció

José Luis García demana al seu equip 
que continuï creient en la salvació

Anna Soto és portera i lateral dret de l’EF Montcada

‘Amb les mans o amb els 
peus, el que vull és jugar’

Anna Soto és el paradigma de la 
futbolista polivalent. Va néixer 
a Cerdanyola del Vallès fa 21 
anys i està vivint la seva tercera 
temporada a l’Escola de Futbol 
Montcada. La seva peculiaritat ar-
riba a l’hora de definir la posició 
al camp. Va aterrar al club com  
a jugadora de banda dreta, tant en 
posicions defensives com ofensi-
ves i a l’última pretemporada va 
decidir provar a la porteria, posi-
ció que ha ocupat en alguns partits 
d’aquesta lliga. 
A les últimes jornades, les nom-
broses baixes de l’equip amb al-
gunes lesionades i sancionades 
l’han fet tornar a situar-se a la 
banda dreta del conjunt d’Anto-
nio Moya, que ocupa la quarta 
posició –amb un partit menys 
contra el Vic Riuprimer que es 
jugarà el 22 de febrer– al grup 3r 
de Primera Catalana després de 
guanyar l’At. Banyoles (5-1).  

Anna Soto és portera o jugado-
ra de camp?
Ambdues coses. A la pretemporada 
vaig provar la porteria i fins ara he 
jugat la majoria de partits sota els 
pals. Últimament, però, l’equip ha 
patit moltes baixes i a mi no m’im-
porta fer-li un favor a l’entrenador i 
jugar a la posició que em necessiti.

Però què t’agrada més jugar 
amb els peus o amb les mans?
Depèn del partit i del rival. Hi ha 
vegades que prefereixo estar a la 
porteria i en d’altres, m’agrada to-
car més la pilota. M’encanta l’es-
port i el que vull és jugar. No diré 
que sóc molta bona fent les dues 
coses, però no ho faig malament i 
les companyes confien en mi.
L’equip està notant que el grup 
3r és més exigent?
Sí, i el que és més important, els 
desplaçaments són més llargs. 
Totes les jugadores combinem 
l’esport amb el treball i no sempre 
podem anar a tots els partits | RJ
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FIL DIRECTE AMB...      ANNA SOTO (EF MONTCADA)

És quarta al grup 2n de Segona Catalana, a dos punts del segon i tercer classificats

La Unión acumula sis jornades puntuant

L’UE Sant Joan-Atlètic ha empa-

tat els seus últims partits contra 

l’Equipo Ja (1-1) i el CF Lloreda 

(1-1) i encadena sis jornades 

sense perdre que li permenten 

continuar a la part alta de la 

taula. Els de Can Sant Joan són 

quarts amb 34 punts. “Seguim

puntuant i ens apropem a  

l’objectiu de la salvació”, ha 

dit el tècnic José Manuel Martín 

‘Pinti’ qui veu la part negativa i 

positiva d’aquesta bona ratxa: 

“Està bé ser ambiciosos, però 

hem d’evitar que la il·lusió ens 

generi tensió” | RJ R
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EN FORMA

José Luis García, donant instruccions en el seu debut a l’estadi de la Ferreria el 21 de desembre
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Anna Soto, de jugadora, contra l’At. Banyoles

Sergio ‘Chechi’ Costa (Broncesval Montcada)

EL SELFIE

Sergio Costa Díaz, més conegut com ‘Chechi’, és el tercer màxim gole-

jador del Broncesval amb 16 gols. Veí de Barcelona, aquest jove juga-

dor de 20 anys va arribar a l’FS Montcada la temporada passada. Lolo  

Rodríguez, exentrenador i coordinador del planter, el va fitxar per al juve-

nil A i el va fer debutar en el primer equip, arribant a jugar algun partit a 

la Copa del Rei. En aquesta lliga, ‘Chechi’ forma part del sènior A que di-

rigeix Javi Ruiz i és un dels seus jugadors més destacats. “Mantindrem 

la categoria sí o sí”, assegura amb convicció | RJ
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FUTBOL SALA
L’AE Can Cuiàs B  
només ha sumat 
un punt i és l’equip 
cuer del seu grup, a 
la Tercera Catalana

L’AE Can Cuiàs B no està tenint sort aquesta temporada al grup 

2n de la Tercera Catalana de futbol sala i ocupa l’última posició 

amb un únic punt després de 14 jornades. L’equip que entrena 

Rafa López, porter del sènior A del club, ha encaixat nou derrotes 

consecutives i va obtenir el seu únic punt a la 5a jornada gràcies a 

un empat a la pista del Club Esportiu Blauet (3-3). “Porto tres anys 

entrenant equips i mai havia vist un grup amb aquest compro-

mís i ganes de treballar. No em preocupen els resultats. El més 

important és que aprenguin a jugar a futbol sala ja que molts del 

meus jugadors vénen del futbol gran”, ha comentat López | RJ 

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
 
El sènior masculí del CH La Salle és tercer 

al grup D de la Primera Estatala amb 30 

punts, els mateixos que la Joventut  

H. Mataró i el BM Granollers B. L’equip de 

Jaume Puig va empatar el seu últim partit a 

la pista de l’UE Sarrià (26-26) i manté dos 

punts d’avantatge amb els gironins.  

L’AFS Bosc d’en Vilaró va encaixar contra 

l’FS Unión Llagostense (4-5) la tercera 

derrota seguida i baixa a la novena posició 

del grup B de la 1a Territorial que organit-

za la Federació Catalana de Futbol Sala.

 

Més informació a 

El sots-25 de l’UB MIR vol 
acabar entre els tres primers

Dol al futbol montcadenc per la mort de ‘Candi’

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

L’exjugador del CD Montcada Fernando Ruiz Cáceres ‘Candi’ va 

morir el 29 de gener als 74 anys. ‘Candi’ –tercer per l’esquerra, 

dempeus, a la fotografia– va entrar al club sent juvenil i va viure 

l’etapa a Tercera Divisió, arribant a ser el capità. Després de la 

seva retirada, va ser entrenador del primer equip i del planter verd. 

“Els socis més antics el consideren com el millor jugador que ha 

vestit la samarreta del CD Montcada. Ha estat una persona que 

ha deixat una gran emprenta i que era estimat per tothom”, ha 

comentat el president del club, Modesto ‘Tato’ Sanchís | RJ
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El sots-25 de l’UB MIR ha guanyat quatre 

dels seus últims cinc partits i és vuitè al grup 

2n del Campionat Territorial amb un balanç 

de 10 victòries i 5 derrotes. “Hem tingut 

algunes baixes per lesió i ara esperem mi-

llorar perquè recuperem tots els jugadors. 

Hi ha molta igualtat i encara aspirem a 

acabar entre els tres primers per lluitar per 

l’ascens”, diu el tècnic, Sergio Martínez | RJ

Èxit de Cera amb la JAS  
al Campionat català de Cros
Carlos Cera –dorsal 1864– va aconse-

guir amb la Joventut Atlètica Sabadell 

(JAS) la tercera posició a la classifi-

cació per equips del Campionat de 

Catalunya de Cros que es va celebrar 

a Mataró. El montcadenc participarà 

al Campionat d’Espanya per clubs que 

es disputarà l’1 de març a Cáceres | RJ 
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Cap de setmana de vaga al 
futbol i futbol sala català
La Federació Catalana de Futbol ha con-

vocat una vaga per al 14 i 15 de febrer en 

protesta pels canvis en l’àmbit fiscal i la se-

guretat social dels clubs. L’aturada afectarà 

els partits ajornats, els amistosos i els de la 

Tercera Divisió i de la Lliga Nacional Juvenil 

ja que la resta de competicions descansen 

per la celebració del Carnaval. Fins al juny, 

els 5.000 partits setmanals de futbol i futbol 

sala que es juguen a Catalunya s’aturaran 

durant un minut com a protesta | RJ

Ernesto Romero signa  
un acord de patrocini
Ernesto Romero participarà aquest 

any a la 2n Copa Catalana de Curses 

de Resistència de Muntanya, que en-

globa quatre proves que van dels 44 

als 63 quilòmetres, gràcies al suport 

de l’empresa Nutrisport, especialitzada 

en nutrició esportiva. La primera cursa 

de la Copa Catalana serà la de Pels 

Camins del Matxos que es disputarà 

el 19 d’abril, a Torelló | RJ
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anuncis gratuïts Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.cat

Oferta laboral. Empresa del sector del 
envase y embalaje para alimentación 
busca vendedores. Ofrece contrato mer-
cantil de representación más comisiones. 
Enviar CV a info@pickdpack.com.
Alquiler. Plaza de aparcamiento en ca-
lle Provenza para coche grande. Tel. 931 
149 386./ 687 743 984.

Lloguer amb opció de compra. Parquing 
a Av. Catalunya. Telèfon 655 52 04 01.
Oferta laboral. Nueva empresa de pu-
blicidad y venta directa precisa comercial 
con vehículo propio. Sueldo fijo de 900 
euros+altas comisiones. Tel. 600 150 478.
En venda. Casa al Pla d’en Coll. Tel. 650 
921 144.



232a quinzena | Febrer 2015 Esports

Una seixantena d’alumnes del  
col·legi El Turó participen a les  
activitats extraescolars que gesti-
ona l’AMPA: multiesport, psico-
motricitat, futbol, karate i funky 
–s’han perdut patinatge, anglès i 
bàsquet. “Estem molt limitats 
per l’espai i això ens impedeix 
tenir més activitats. De fet,  

alguns nens s’han d’esperar a 
fora al carrer durant una hora 
per poder començar a fer el 
seu esport”, diu Miki Salamero, 
coordinador d’un equip de qua-
tre monitors que fa una crida 
perquè els pares i mares s’apun-
tin a l’AMPA per garantir la con-
tinuïtat de les extraescolars | RJ

Hi ha uns 60 alumnes repartits en un total de cinc activitats 

ESPORT ESCOLAR

La manca d’espai afecta  
les extraescolars d’El Turó

Marina Castro, del CN Sabadell, 
va guanyar la prova dels 3.000 
metres al Campionat d’Espanya 
de llarga distància de categoria 
infantil que es va disputar el 7 
de febrer a la piscina del CN Sa-
badell. Castro, qui un dia abans 
havia complert els 16 anys, va 
batre en aquesta prova el rècord 
estatal de la categoria després 
de fer un temps de 35’18”35. 
Aquest nou èxit a la seva trajec-
tòria esportiva s’ha d’afegir a la 
victòria amb la selecció catalana 
al campionat d’Espanya per co-
munitats autonòmes que es va 
celebrar a Castelló entre el 31 de 
gener i l’1 de febrer. La nedadora 

montcadenca disputarà a finals 
de mes el Campionat d’Espanya 
infantil-júnior a Cadis | RJ

Ha guanyat la prova dels 3.000 metres establint un nou rècord

NATACIÓ

Marina Castro, campiona 
infantil de llarga distància

Marina continua amb la seva gran evolució
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Grup de nens que fan la primera de les sessions de futbol a l’escola El Turó, al carrer Montiu 
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L’FS Montcada, a la fase final prebenjamí
Els dos conjunts prebenjamins de l’FS Montcada van 

participar l’1 de febrer a la fase final de la categoria que 

la Federació Catalana de Futbol va organitzar a la Ciutat 

Esportiva de Blanes amb la presència de 60 equips. El 

prebenjamí A del CFS Montcada va sumar un empat i una 

derrota, mentre que el B va guanyar els seus dos partits 

contra l’FS Canet B (3-11) i l’Escola FS Cervera (6-5) | RJ
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
 
El cadet masculí del CH La Salle ha acabat la primera fase al 

grup A de la Lliga Catalana amb una derrota a la pista de l’AE 

Carles Vallbona-FBMG (42-26) i finalitza a la tercera posició 

per la cua amb un balanç de 4 victòries i 10 derrotes. L’equip 

que dirigeix Javier Córdoba començarà la segona fase el 14 

de febrer a casa contra l’H. Bordils.

El juvenil de l’AEE Montserrat Miró continua sense aconse-

guir cap victòria a la 3a Divisió de korfbal i a la pista del KC 

Barcelona C (23-16) va encaixar la seva cinquena derrota 

consecutiva. 

Més informació a 

El prebenjamí A del CD Mont-
cada, que a la primera jornada 
de lliga va perdre el derbi contra 
l’EF Montcada (6-0), va celebrar 
com si fos una victòria l’empat 
sense gols que es va produir en 
l’enfrontament de la segona volta 
que es va disputar el 7 de febrer a 
l’estadi de la Ferreria. El conjunt 
de l’Escola és tercer al grup 34è 
de la lliga prebenjamí amb 38 
punts, mentre que els verds són  
quarts per la cua, amb 9 | RJ

FUTBOL

El prebenjamí A del CD Montcada 
progressa i obté un empat en el derbi
A la primera volta, l’enfrontament entre ambdós va acabar amb un 6-0 per als vermells

El segon derbi entre els prebenjamins A va ser més igualat que el disputat a la primera volta
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.....Viu l’Esport................

El juvenil B de l’FS Montcada, 
cinquè al grup 2n de Segona 
amb 31 punts, va guanyar el 
derbi contra l’EF Montcada 
(1-3) –desena amb 13 punts– que 
es va disputar l’1 de febrer. “El 
partit va estar molt igualat i es 
va decidir per petits detalls”, 

ha explicat José Luis Carrasco,  
coordinador de la secció de fu-
tbol sala de l’Escola. Haidé Pu-
lido, entrenador del juvenil B de 
l’FSM, creu que la victòria va 
ser, fins i tot, curta: “Vam portar 
el pes del partit i podíem haver 
fet molts més gols” | RJ 

FUTBOL SALA
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L’EF Montcada va celebrar el 6 
de febrer una assemblea a la Casa 
de la Vila per tractar la possible 
unificació amb el futbol base del 
CD Montcada. A la reunió, que 
va atreure unes 80 persones, es 
va acordar per unanimitat con-
tinuar treballant per la unificació. 
“Nosaltres mantenim la mà 
estesa per arribar a un acord, 
sempre que hi hagi uns crister-
is ben definits”, ha comentat el 

president de l’EFM, Antoni Sán-
chez, qui reafirma que el nom de 
l’hipotètic nou club no seria cap 
problema. 

Ajuda. L’Obra Social “la Caixa” 
farà una aportació de 5.000 eu-
ros a l’EF Montcada per al seu 
Projecte Social de Futbol Base, 
que consisteix en donar ajuts a 
les famílies més necessitades de 
la localitat per tal que qualsevol 
nen pugui jugar a futbol.

FUTBOL

L’assemblea de l’Escola aposta per 
treballar per la fusió del futbol base
L’Obra Social de “La Caixa” aportarà 5.000 euros per al projecte social del club vermell
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Rafa Jiménez | Redacció

Victòria del juvenil B de 
l’FS Montcada en el derbi
Va superar a domicili l’equip de l’EF Montcada amb un 1-3

El juvenil B de l’FS Montcada va ser superior 

Antoni Sánchez i Jesús Calvo (La Caixa)


