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FUTBOL SALA
Sergio González entra a la llista 

de nominats al premi al millor 

jugador del món sots-23

M����� ��� ���� �� ��� � nal i 
proclamar-se campió del món. 
Claudia Pina momés ha tingut que 
esperar 17 anys per fer realitat el 
gran somni de qualsevol futbolista. 
L’1 de desembre, la davantera del 
FC Barcelona va fer, a la primera 
mitja hora de joc, els dos gols en 
la fi nal contra Mèxic (2-1) que li 
van donar a la selecció espanyola 
sots-17 la victòria al Mundial de 
la categoria que es va disputar a 
l’Uruguai. Pina, que va ser esco-
llida com la millor futbolista de 
la fi nal, es van endú dos premis 
individuals: el de la jugadora més 
destacada de tot el torneig i la Bota 
de Plata com a segona màxima 
golejadora, només superada per la 
ghanesa Mukarama Abdulai, que, 
tot i fer també 7 gols, va guanyar 
la Pilota d’Or per haver donat una 
assistència més. Amb la seva vic-
tòria al Mundial sots-17, l’equip de 
Toña Is s’ha convertit en la prime-
ra selecció femenina espanyola de 
futbol que guanya un Mundial. A 
més, la jugadora montcadenca va 
ser l’encarregada d’aixecar la copa 
amb les altres dues capitanes de la 
selecció, Paula Is i Eva Navarro. 

El triomf a Uruguai ha estat la 
cloenda perfecta d’un any 2018 
que Pina no oblidarà mai després 
d’haver estat subcampiona del 
món a la categoria sots-20 i d’ha-
ver debutat a Primera Divisió i a 
la Champions League amb el FC 

Barcelona. “Aquest any 2018 ha 
estat el millor que he viscut mai, 
sens dubte, però si m’hagués de 
quedar amb un moment seria 
la victòria al Mundial ja que 
ha estat una experiència única i 
increïble”, ha dit Pina a la Laveu. 
La montcadenca creu que aquest 
èxit esportiu pot ajudar a que “el 
futbol femení es vagi igualant 
amb el masculí” i anima a les 
noies a les que els hi agradi jugar 
al futbol a fer-ho “per poder com-
plir somnis com estic fent jo”. 

Gol a Primera. Pina va marcar el 
9 de desembre contra el Madrid 
CFF (7-0) el seu primer gol a Pri-
mera Divisió amb el Barça. 

Rafa Jiménez |  ������!
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Claudia Pina guanya el Mundial sots-17 
i es consagra com una futura estrella
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Homenatge de l’Ajuntament a la 
campiona del món pels seus èxits
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sembre un acte de reconeixement 
després de proclamar-se campio-
na del món de futbol a la categoria 
sots-17 i ser considerada la millor 
jugadora del torneig. L’homenat-
ge, que es va celebrar a la Sala 
de Plens de la Casa de la Vila, va 
ser organitzat per l’Ajuntament i va 
comptar amb la presència de sis 
regidors del govern local i els tres 
edils de Cs. En la seva intervenció, 
el regidor d’Esports, Salvador Ser-
ratosa (ERC), va esperonar Pina a 
fer el més difícil, consolidar-se en 
l’elit del futbol mundial després de 
la seva espectacular irrupció. “Els 

joves no sempre són ben vistos i 

haver aconseguit un fi ta esportiva 

d’aquesta magnitud pot tenir un 

efecte retruc que esperem que es 

vegi refl ectit en els equips feme-

nins de Montcada”, va dir l’edil. 
La Penya Barcelonista de Mont-
cada i Reixac, que fa més de 20 

anys va crear el primer equip de 
futbol femení al municipi, va par-
ticipar a l’acte, fent-li entrega a la 
davantera del FC Barcelona d’un 
carnet de sòcia honorífi ca i d’un 
pin de plata de l’entitat. Irma Sol-
devilla va parlar en representació 
de la penya per felicitar a Pina per 
haver demostrat amb els seus èxits 
“que les dones també tenim un 

paper en el món del futbol i que 

podem competir amb els homes”. 
Durant l’acte també es va llegir 
un emotiu escrit del montcadenc 
i cap d’Esports de l’agència EFE a 
Catalunya, Francisco Ávila.
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), es va mostrar orgullosa que 
l’últim acte que es va fer a la Casa 
de la Vila abans de la celebració 
del seu centenari tingués com a 
protagonista a una esportista que 
ha aconseguit una gran fi ta en 
“l’esport més popular, i per tant 

amb més competència, en el que 

encara s’han de trencar estere-

otips perquè s’està demostrant 

que el futbol també es cosa de 

dones”. Campos, qui creu que 
encara queda molt camí per acon-
seguir que l’esport femení deixi 
de ser invisible per als mitjans de 
comunicació, li va entregar a Pina 
una rèplica en miniatura de l’ermi-
ta de Reixac i va felicitar-la pel seu 

esforç i per haver “contribuït a fer 

que el futbol femení estigui cada 

vegada més estès”. 
Per últim, la davantera va tancar 
l’acte amb unes paraules d’agraï-
ment a tota la ciutat per aquest ho-
menatge. Pina també va rebre el 
16 i 18 de desembre dos reconei-
xements més per part del CH La 
Salle i el CFS Montcada | RJ
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Pina va ser escollida 
com la millor jugadora 
de la fi nal després de 
marcar els dos gols 
contra Mèxic (2-1)
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del sènior masculí i del juvenil i 
lluitar per l’ascens del nou sènior 
femení són els principals objectius 
de la temporada del CFS Montca-
da que l’1 de desembre va presen-
tar els 17 equips que té en competi-
ció. Ho va fer en el marc d’un acte 
festiu que va incloure la desfi lada 
de tots els conjunts davant de la 
seva afi ció, les fotografi es de rigor, 
l’actuació d’un equip d’animació 
i esclat de confeti fi nal després 
dels parlaments ofi cials a càrrec 
del president i el vicepresident de 
l’entitat, Pedro Litrán i Diego Már-
quez, respectivament, així com 
de l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), qui va assistir acom-
panyada del regidor d’Esports, 
Salva Serratosa (ERC). Campos 
va aprofi tar la seva intervenció 
per demanar disculpes en nom de 
l’Ajuntament per l’estat deteriorat 
d’algunes instal·lacions esportives 
i va anunciar que, en breu, es fa-
ran inversions per pal·liar-les. “Co-
mençarem per la pista coberta, 
on destinarem 193.000 euros per 
acabar amb les goteres”, va dir.
En declaracions a Laveu, Litrán ha 
reconegut que la temporada no 
ha començat gens bé per al sènior 
masculí, de Tercera Divisió Nacio-
nal, que és penúltim de la classifi -
cació amb només 10 punts després 

de 12 jornades disputades: “Cer-
tament no ho esperàvem. Tenim 
una bona plantilla, però els re-
sultats no acompanyen; el nivell 
del grup és molt igualat i crec 
que, si som capaços de sumar 
dues o tres victòries seguides, po-
drem capgirar la situació”.
Litrán també confi a que el juve-
nil, que juga al grup 5è de Divisió 
d’Honor Nacional, pugui millorar 
els seus resultats, ja que es troba a 
la quarta posició per la cua amb 12 
punts en 14 jornades. “En aquest 
cas, el que ens està fent molt de 
mal són les lesions”, ha lamentat 
el president. L’equip del planter 
que està millor classifi cat és el cadet 
A, que juga al grup 4t de Primera 
Divisió i va líder, amb clares opci-
ons de pujar a Divisió d’Honor.

Fèmines. Una de les principals 
novetats de la temporada ha estat 
la creació del sènior femení Amac 
Automotive que juga a Primera 
Divisió Catalana i en el qual la 
directiva del CFS Montcada té 
dipositades moltes esperances. 
“Juguen molt bé i crec que ens 
poden donar una bona sorpresa 
i acabar lluitant per l’ascens”, ha 
dit Litrán. De moment, l’equip que 
entrena Xavi Romeo ha superat la 
primera ronda de la Copa Catalu-
nya, guanyant a la pista del Barri 
Can Calet (1-2), i és setè a la lliga.

El club que presideix Pedro Litrán va presentar l’1 de desembre els 17 equips que ha confeccionat aquesta temporada

El CFS Montcada es fi xa com a objectius 
mantenir les categories del sènior i el juvenil

Pilar Abián | _H� �f�D JNHH
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aconseguir el 15 de desembre la 
segona victòria de la temporada 
després de remuntar a la pista de 
l’AFFS Arrels (3-4) amb dos gols 
en els últims dos minuts de joc. Els 
montcadencs, que havien encade-
nat tres empats seguits, no guan-
yaven des del 29 de setembre | RJ

Segona victòria 
per al sènior A
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cadenc de 21 anys del Ribera 
Navarra FS, forma part de la 
llista de candidats a guanyar un 
dels premis de la 19a edició dels 
UMBRO Futsal Awards que 
organitza la pàgina web Futsal-

planet.com. González és un dels 
10 aspirants que opten a rebre 
el guardó a la categoria de mi-
llor jugador jove de menys de 23 
anys de tot el món. 
Els altres nominats són l’espa-
nyol Fernan Aguilera (El Pozo 
Múrcia), el rus Yanar Asadov 
(MFK Moscú), l’argentí Iván 
Brizuela (Villa La Ñata), els 
brasilers Evandro Borges (Tu-
barao), Guilhermao (Corint-
hians) i Marcel de Mendonça 

(Magnus Futsal), l’iraní Touhid 
Lotfi  (Varzaghan), el thailan-
dés Muhammad Osamanmusa 
(Bangkok Futsal) i el japonès 

Kazuya Shimizu (El Pozo Múr-
cia). Els guanyadors de les deu 
categories d’aquests premis es 
coneixeran el 31 de desembre | RJ

El jugador montcadenc aspira a guanyar el premi al millor jugador jove del món

Sergio González entra a la llista de 
nominats dels Futsal Awards 2018
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És líder en solitari i el 12 de gener jugarà contra l’FS Montcada B

L’AE Can Cuiàs es manté 
invicta amb nou victòries

L’AE Can Cuiàs continua im-
parable al grup 3r de 2a Divisió 
després de 9 jornades. L’equip 
de Toni Moreno ha guanyat els 
nou partits que ha disputat, in-
cloent l’enfrontament ajornat de 
la 6a jornada contra l’Sport Sala 
Santa Perpètua (4-2). Els mont-
cadencs, que van caure eliminats 
a la Copa Catalunya contra l’AP 
Nou Escorial (1-3), són líders a la 
lliga amb tres punts més que el 
segon, el CE Escola Pia B. 
En aquest mateix grup, el Ma-
deras San Andrés CFS Montca-
da B suma 13 punts i és cinquè 
després d’haver sumat una única 
victòria –en el partit ajornat de 
la 6a jornada contra el CFS Cer-
danyola 2006 (9-3)– a les últimes 

cinc jornades. L’AE Can Cuiàs i 
el CFS Montcada B començaran 
el 2019 enfrontant-se en el derbi 
que es disputarà el 12 de gener al 
pavelló Miquel Poblet (18h).
D’altra banda, l’FB Montcada ha 
perdut quatre partits seguits i és 
penúltim amb 7 punts | RJ

El primer equip del CFS Montcada va fer un passadís per presentar a tots els jugadors que formen part del club que presideix Pedro Litrán

�H J�D JX��R �� guanyat tots els partits de lliga
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El sènior A de la UB MiR ju-
garà el 29 de desembre, a les 
18h, un amistós al pavelló 
Miquel Poblet contra l’equip 
de bàsquet de les Seccions
Deportives Espanyol. Aquest 
conjunt, que és fruit del projec-
te d’un grup de socis per recu-
perar algunes de les seccions 
poliesportives que tenia el RCD 
Espanyol, porta els colors blanc-
i-blaus, tot i que no forma part 
del club barceloní de manera ofi -
cial. L’SD Espanyol, que és líder 
al grup 10è de Tercera Catalana, 

vindrà a Montcada gràcies a les 
bones relacions que mantenen 
ambdues entitats, presidides per 
Isidre Espiga i Carles Vilalta, 
respectivament. En el descans 
es farà un concurs de triples i es 
sortejaran dues samarretes de 
Luka Doncic, jugador dels Da-
llas Mavericks de l’NBA, i un lot 
de productes de la marca Lasba. 
L’entrada per al públic serà gra-
tuïta i es podran portar joguines 
per a la campanya solidària que 
impulsen la UB MiR i la Penya 
Blanc-i-blava de Montcada | RJ 

El partit es jugarà el 29 de desembre, a les 18h, al pavelló Miquel Poblet

El primer equip de la UB MiR jugarà 
un amistós contra l’SD Espanyol
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la UB MiR va obtenir el 15 de desembre el primer triomf de la tempo-
rada contra el CE Sant Nicolau C (57-55). L’equip que entrena Rogelio 
Pérez suma 11 punts i és onzè al grup 6è de Tercera. Per la seva banda, 
el primer equip masculí blau ha pujat fi ns al tercer lloc del grup 7è de 
Tercera després d’encadenar dues victòries contra l’EPSA (63-51) i el 
CB Pedagogium (62-76). Els altres dos equips sèniors masculins es tro-
ben a la part baixa de la classifi cació de les seves respectives lligues. El 
B és antepenúltim al grup 1r del Campionat Territorial Sènior A amb 13 
punts (2 victòries i 9 derrotes) mentre que el C és penúltim al grup 1r del 
Campionat Territorial Sènior A amb 11 punts (1 victòria i 10 derrotes) | RJ 

Primera victòria del sènior femení
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L’EF Mataró, que va guanyar el 16 de desembre a l’estadi de Can Sant 
Joan per 1 a 2, va trencar amb la bona dinàmica de l’FB Montcada, 
que havia encadenat quatre jornades sense perdre amb tres victòries, 
incloent la del partit ajornat de la 10a jornada contra l’UE Estartit (4-1), i 
un empat. L’equip d’Antonio Moya suma 18 punts i ocupa el setè lloc al 
grup 2n de Primera Divisió | RJ

El CD Montcada segueix invicte des de fa vuit jornades
Tot i haver empatat els seus dos últims partits contra la UD Molletense 
(1-1) i el CE Pubilla Casas (2-2), el CD Montcada es manté a la tercera 
posició del grup 2n de Segona Catalana amb 31 punts. L’equip de Clau-
dio Festa no perd des de fa vuit jornades i es troba a quatre punts dels dos 
líders, l’EF Mataró i el CCD Turó Peira | RJ

La UE Sant Joan-Atlètic baixa fi ns a l’última posició

L’equip de Paco Hidalgo és cuer, 
amb 11 punts, del grup 1r de 1a 
Catalana després d’encaixar cinc 
derrotes seguides, l’última contra 
el FC Argentona (2-1). El conjunt 
de Can Sant Joan s’ha reforçat 
amb els fi txatges del porter Luis 
Moya, el defensa Richy García, el 
migcampista Rubén ‘Turu’ López i 
el davanter David Olid. Són baixa 
Diego, Juanjo, Kike i Wass | RJ i-F-
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La UD Santa María encadena tres partits puntuant
Amb un total de 27 punts, el primer equip del club de Terra Nostra és sisè 
al grup 9è de Tercera Catalana i s’apropa a quatre punts del tercer lloc  
després d’haver aconseguit un empat i dues victòries –l’última contra el 
tercer, el CF La Torreta (2-0)– a les últimes tres jornades. D’altra banda, la 
UD Santa María B és desena al grup 7è de Quarta Catalana, després de 
caure el 16 de desembre al camp del Juventud 25 de septiembre B (3-1), 
trencant una bona ratxa de dues victòries i un empat en tres partits | RJ
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de 193.000 euros en la refor-
ma de la coberta i el paviment 
de la pista de la Zona Esporti-
va Centre (Bonavista, s/n), un 
equipament que presenta greus 
problemes d’humitats i goteres. 
Aquesta inversió s’ha fet modi-
fi cant algunes partides del pres-
supost de 2018 relacionades amb 
una subvenció de la Diputació 
de la Barcelona per al mante-
niment de la Torre Na Joana i 
la casa del Turó de Vista Rica. 
La primera fase de les obres co-
mençarà el 4 de febrer i tindrà 
una durada aproximada de dues 
setmanes. Durant tot aquest 
temps no es podrà utilitzar la 
instal·lació per fer els entrena-
ments de dilluns a dijous, però 
sí estarà operativa per entrenar 
els divendres i jugar durant el 
cap de setmana. Aquesta prime-
ra actuació, pressupostada en 
35.000 euros, es farà al sostre, 
que es cobrirà per dins amb una 
escuma que permetrà millorar 
la impermeabilitat, l’aïllament 

tèrmic, així com evitar la rever-
beració del so. “Estem satisfets 
de poder fi xar una data per a 
la inici d’aquesta reforma que 
ens permetrà deixar de patir 
amb la pluja i la humitat. Es-
perem que aquesta actuació 
vagi en benefi ci de les entitats, 
a les que agraïm la seva paci-
ència i col·laboració”, ha dit el 
regidor d’Esports, Salva Serrato-
sa (ERC). 

Quan acabi la temporada, es 
farà la segona fase del projecte, 
valorada en 65.000 euros, per 
canviar el paviment. La resta de 
la inversió, fi ns arribar als 93.000 
euros, s’utilitzarà per arrenjar els 
vestidors, la climatització i la il-
luminació, tot i que encara no hi 
ha una data d’inici fi xada. 

Ple. La reparació d’aquestes de-
fi ciències es va aprovar a la ses-
sió plenària del 29 de novembre  
amb l’abstenció de la regidora de 
Círculo, Ana Ballesta, i era una 
de les peticions que havia fet el 
grup municipal de Cs com a re-
quisit per donar suport als comp-
tes municipals del 2018. El presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), va explicar que 
també s’estan fent intervencions 
a altres equipaments municipals, 
afectats de goteres, com el Kur-
saal, el dispensari de Can Sant 
Joan i el Teatre Municipal. “Te-
nim uns equipaments que no 
han rebut les inversions neces-
sàries en manteniment durant 
molts anys i, abans d’iniciar 
nous projectes, hem d’arreglar 
les mancances que presenten”, 
va afegir Sánchez. 
Un dia després de la celebració 
del Ple, el grup municipal de Cs 
va fer un comunicat on es con-
gratulava d’haver aconseguit 
que el govern local destini una 
partida important a reformar la 
pista municipal coberta. “Hem 

tornat a demostrar la nostra 
capacitat de consens i d’arri-
bar a acords amb el govern, 
fent una oposició responsable 
que es tradueix en benefi cis 
per al conjunt de la ciutada-
nia”, ha assenyalat un dels tres 

regidors de Cs a l’Ajuntament, 
Óscar Pérez, qui ha felicitat l’exe-
cutiu per tornar a la mesa de ne-
gociació després de l’intent fallit 
d’aprovar les ordenances muni-
cipals al Ple extraordinari del 8 
de novembre.

A les tasques de millora de l’espai, que es faran en tres fases, s’invertiran 193.000 euros

Les obres per reformar el sostre de la 
pista del centre començaran al febrer

INSTAL·LACIONS

Laura Grau/Rafa Jiménez |  ������!
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La pista coberta de la Zona Esportiva Centre pateix problemes d’humitats i goteres

La primera actuació 
es farà al sostre i 
durarà dues setmanes, 
sense afectacions a la 
disputa dels partits
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i Joan de la Torre, 
de la JAM, pugen 
al podi en els Cros 
de Mollerussa 
i de Gavà
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La Joventut Atlètica Montcada continua aconseguint bons resultats 
en les seves participacions a les curses del calendari de cros. Amb 
un temps de 21 minuts i 8 segons, Juan Luis Ramon –a la foto– va 
obtenir la victòria a la categoria veterans A al 41è Cros Ciutat de 
Mollerussa que es va disputar el 9 de desembre. Els altres repre-
sentants del club local van ser el sots-20 Hugo Calvó (6è, 20’50”) i 
el sots-18 Joan de la Torre (7è, 13’28”). El 16 de desembre, De la 
Torre va pujar a la segona posició del podi de la seva categoria al 
19è Cros Ciutat de Gavà amb un temps de 13 minuts i 7 segons. 
Aquest mateix dia, Laura Gil va obtenir, amb un temps de 34’26”, 
la victòria a la prova de 6,5 quilòmetres de la categoria femenina 
sots-23 de la cursa solidària de la UAB amb la marató de TV3. En 
aquesta mateixa distància, Josep Gil també es va endú el triomf, 
amb un temps de 28’04”, a la categoria M45 | RJ

El sènior A del CTT La Unió, que 
havia encadenat quatre derrotes 
consecutives, va trencar la seva 
ratxa negativa el 16 de desembre 
amb una victòria a casa del TT Can 
Fatjó (2-4). Després de 10 jorna-
des, l’equip és, amb 10 punts, setè 
al grup 1r a la categoria Preferent 
provincial. 
D’altra banda, el sènior B –que 
suma 4 punts en 10 partits–, i el 
C –que en té 2 en 8 jornades– ocu-
pen la penúltima posició al grup 2n 
de Segona A Provincial i al grup 2n 
de Tercera Provincial, respectiva-
ment | RJ 

TENNIS DE TAULA
Ï¿ ½¾¼¶µ¾ µÐÍ¼® ³µ¿ ÑÒÒ
La Unió torna a guanyar 
després de quatre derrotes

LE
E 

YO
U

N
G

TAEWKONDO
Ï¿ ©µµ Óoung obté quatre medalles al Campionat 
d’Espanya de Poomsae per clubs disputat a Oropesa

El Lee Young Montcada va aconseguir un total de quatre medalles al 
Campionat d’Espanya de Poomsae per clubs que es va disputar el 9 
de desembre a Oropesa del Mar (Castelló). Christian Villar i Joel Lee 
van obtenir la medalla d’or a les categories sènior 1 i sènior 2, respec-
tivament. També en sènior 2, José Luis Estudillo va guanyar la medalla 
de plata, el mateix metall que es va endú la parella 1 formada per Alba 
Rodríguez i Christian Villar. Rodríguez també va competir a nivell indi-
vidual, obtenint el cinquè lloc a la categoria sènior 1 | RJ 
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García –a la foto–, que va ser jugado-
ra del sènior femení de l’EF Montca-
da entre 2010 i 2012, ha aconseguit 
l’escarapel·la com a àrbitra internaci-
onal FIFA. Esteves-García, de 27 anys 
i que també va jugar al CF Martorelles 
i al CE Sabadell, va deixar el futbol al 
2014 per dedicar-se a la seva carre-
ra arbitral. Actualment, està vivint la 
seva segona temporada a la Primera 
Divisió Nacional femenina | RJ 

FUTBOL
Ù¯² µÚ´Í°Û®¿¼¹°² ³µ
l’EF Montcada rep 
l’escarapel·la d’àrbitra 
internacional 

Un total de 32 per-
sones va participar 
el 2 de desembre 
en l’última pro-
posta de l’any del 
cicle d’excursions 
Montcada Camina 
que promouen El 
Cim, el CEAV i el 
CECC amb la col-
laboració de l’IME 
i que consistia en 
una sortida de 10 
quilòmetres al parc 
de la Llacuna-Ri-
pollet –primera foto 
de la dreta. 
D’altra banda, un 
total de 13 perso-
nes va participar 
el 9 de desembre 
a l’excursió que va organitzar El Cim per col·locar un pessebre al jaci-
ment ibèric de Les Maleses –segona foto de la dreta | RJ
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EXCURSIONISME
Ï¿ ®¯°±²³² Ñ²¶¼¯² ÝÞßà ²¾¾¼Û² ²¿ ¹µÍ á nal i sortida 
nadalenca d’El Cim al jaciment ibèric de Les Maleses

Ã h/,1

HANDBOL
Ï¿ ½¾¼¶µ¾ µÐÍ¼½ ³µ¿ Ñâ ©² ã²¿¿µ µ¯±²³µ¯² °¾µ¹ ä¼±°å¾¼µ¹
seguides i puja fi ns a la vuitena posició a Primera Estatal

Després d’haver encadenat quatre derrotes seguides, el primer equip del 
CH La Salle ha reconduït la seva situació i ha pujat fi ns a la vuitena posició 
del grup D de Primera Estatal gràcies a tres victòries consecutives contra 
l’H. Sant Cugat (26-32), el Poblenou (40-30) i BM Granollers B (38-31). 
Abans d’aquest últim partit, el club lassal·lià va homenatjar Claudia Pina 
per la seva victòria al Mundial de futbol sots-17. D’altra banda, el sènior B 
masculí suma 18 punts i és líder del grup B de Tercera Catalana, tot i que 
ha jugat dos partits més que el segon classifi cat| RJ 

TOUCH RUBGY
©ªµ¹°²³¼ ³µ Ñ²¯ ã²¯° Ì®²¯»
escenari de la Copa Nadal

El Touch Rugby Barcelona va orga-
nitzar el 16 de desembre la Copa 
de Nadal a l’estadi de Can Sant 
Joan amb la participació d’equips 
que formen part de la Lliga Catala-
na. Aquest esport mixte és una va-
riant del rugbi sense placatges amb 
menys violència física | RJ 

El segon equip del CK Montcada va 
encaixar el 2 de desembre a la pista 
del carrer Bonavista la seva primera 
derrota de la temporada contra el 
Vallparadís B (17-21), en partit cor-
responent a la 5a jornada del grup A 
de Segona Divisió. L’equip de Sergio 
Perales és tercer amb sis punts | RJ 

KORFBAL
æ¾¼¶µ¾² ³µ¾¾®°² ½µ¾ ²¿
sènior B del CK Montcada

Ü, hç,
-- hè
éÂÄ-
i

F/F



Êê2a quinzena | Desembre 2018 ÊêEsports

.....Viu l’Esport................

ÅÆë�ì���í��î���ì Ç���� ï� ð����
cada A va derrotar l’AE Can 
Cuiàs (1-8) en el derbi benjamí 
que es va jugar el 15 de desem-
bre, en un partit de la 9a jornada 
del grup 7è. El benjamí A del 
CFS Montcada és sisè amb 13 
punts mentre que l’equip de Can 
Cuiàs no ha puntuat i és últim. 

Infantil. L’AE Can Cuiàs, que és 
dotzè del grup 3r de Tercera amb 
11 punts, va guanyar per 3 a 1 el 
derbi que es va jugar l’1 de de-
sembre contra el CFS Montcada 
B, que és setè amb 20 punts.

FUTBOL SALA

ñòóôrtiment de triomfs als derbis 
entre el Can Cuiàs i l’FS Montcada
L’AE Can Cuiàs va guanyar el derbi infantil i l’FS Montcada es va endú el benjamí

Rafa Jiménez |  ������!
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dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala que es va 
disputar el 9 de desembre a Blanes. Com a jugadors, i representant a la 
selecció del Vallès Occidental, hi van participar: el cadet Iker Codina –a la 
foto–, els infantils David Vizuete i Luis Ramos, els alevins Sergi Paterna, 
Leo Abadín i Sergi Zornoza i els benjamins Pedro Coy i Marc Verdugo. 
També hi van prendre part com a entrenadors: David García, jugador del 
juvenil A que es va proclamar campió amb la selecció benjamí del Barce-
lonès Nord, i Pau Seijas, jugador del primer equip que va ser subcampió 
de la selecció infantil del Barcelonès Centre. Álex Fernández, entrenador 
del Broncesval, va ser el coordinador tècnic de tota la fase fi nal | RJ
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Ha empatat amb tres rivals, però ha entrat a la segona fase

HANDBOL
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CH La Salle acaba segon

El juvenil femení del CH La 
Salle ha acabat la primera fase 
de Lliga Catalana al segon lloc  
amb 14 punts (7 victòries i 3 der-
rotes). L’equip d’Àlex Expósito 
va certifi car el seu bitllet per a 
la segona fase –a la que accedien 
els tres primers– amb la victòria 
que va obtenir el 15 de desembre 
a la pista de l’H. Sant Boi (32-39).

La competició al grup A va aca-
bar amb quatre equips empatats 
al capdavant de la taula amb 14 
punts. L’EH Sant Vicenç i l’H. 
Sant Quirze acompanyaran les 
lassal·lianes mentre que el BM 
La Roca s’ha quedat fora. La 
segona fase començarà el 13 de 
gener amb sis equips i els quatre 
primers entraran al Top-4 | RJ
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El juvenil femení del CH La Salle continua endavant en la seva participació a la Lliga Catalana
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L’equip sabadellenc ha acabat la fase prèvia al tercer lloc

BÀSQUET
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puja a Preferent A cadet

María Mejía, jugadora montca-
denca del cadet femení del CN 
Sabadell, ha aconseguit amb el 
seu equip l’ascens a Preferent A, 
la màxima categoria catalana. El 
CN Sabadell ha fi nalitzat la fase 
prèvia al grup 2n de Preferent a 
la tercera posició i el seu proper 
objectiu serà acabar entre els tres 
primers per poder disputar el 
Campionat d’Espanya | RJZ�Gø� Z�Wø�Q �VO H� R�V�GG�E� ��H J� [�O���HH
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PATINATGE ARTÍSTIC
Òµ¾±µ¾ ¿¿®± ³µ T²¿!¿² "·²# ²¿ ±²¶½¼®¯²° ³µ ¬²¾±µ¿®¯²
La patinadora montcadenca del 
CPA Cerdanyola del Vallès va 
aconseguir la tercera posició a la 
categoria juvenil al Campionat de 
Barcelona Debutants Lliure que 
es va disputar el 2 de desembre 
a Lliçà de Vall. Díaz va competir al 
programa llarg i va sumar un total 
de 24,1 punts en tres proves, que-
dant-se a 4,2 punts de la primera 
posició | RJ
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BALL ESPORTIU
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Les parelles Mario Lirio-Noa 
Ribes i Aleix Cirera-Aina Ota-
mendi, del club Endansa, han 
obtingut el seu ascens a les 
categories C júnior 2 i juvenil 
2, respectivament, després 
de la seva actuació a la Copa 
d’Ascens de Categoria que es 
va disputar a Guadalajara en-
tre el 6 i el 9 de desembre | RJ
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L’IME va organitzar el 15 de desembre al pavelló Miquel Poblet una mos-
tra d’esport escolar a nivell col·lectiu i individual. L’activitat va comptar 
amb la participació dels col·legis Font Freda, Reixac, Elvira Cuyàs i FEDAC 
Montcada. Es van veure exhibicions de futbol, bàsquet, multiesport, psi-
comotricitat, ball, gimnàstica rítmica, patinatge, karate i zumba | RJ
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NADAL
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La Unió Escacs Montcada organitza el 21 de desembre un Torneig de 
Nadal per a infants fi ns als 12 d’anys que es farà al pavelló Miquel Poblet 
(17.30h). En aquest mateix escenari, el dia 22 es disputarà el Campionat 
de Catalunya de Kyus i Dans que organitzen la Federació catalana de 
karate i el club Shi-Kan. Per la seva part, l’FB Montcada prepara el seu 
primer campus de Nadal que se celebrarà a l’estadi de la Ferreria els dies 
27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener. A més, el dia 29 el club vermell 
organitzarà el I Torneig de Nadal Ciutat de Montcada per a jugadors ale-
vins a la Ferreria i el I Memorial Eusebi de Miguel per a benjamins a Can 
Sant Joan. D’altra banda, el campus de tecnifi cació del CFS Montcada es 
farà del 2 al 4 de gener al pavelló Miquel Poblet | RJ

Segona victòria 
per a l’infantil 
femení de l’FBM

FUTBOL
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L’infantil femení de l’FB Mont-
cada va aconseguir el 15 de de-
sembre a l’estadi de Can Sant 
Joan la segona victòria de la 
temporada contra el CE Cas-
tellbell i Vilar (7-3). Les mont-
cadenques, que amb aquesta 
golejada van trencar una ratxa 
negativa de cinc derrotes segui-
des, ocupen el dotzè lloc al grup 
3r de Segona Divisió amb 6 
punts (2 triomfs i 8 derrotes) | RJ


