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El CK Montcada, preparat per fer ell
seu debut internacional a l’Europa
Shield que es disputarà a Portugal
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Marina Castro
es consolida a
l’equip nacional
ESP 2020
M    

La cadet Mireia Heredia i la infantil Amanda Biescas, a la pista coberta de la Zona Esportiva Centre, amb les seves respectives medalles d’or

anys del CN Sabadell, participarà el 21 de gener en la seva
primera competició de l’any al
Campionat de Catalunya de
fons indoor que es disputarà a
Sabadell i que és classificatori
per al Campionat d’Espanya de
Llarga distància en piscina coberta que es farà el 18 de febrer
a les instal·lacions del CN Mataró. El dia 22, la montcadenca,
de la categoria absoluta jove,
marxarà a Sierra Nevada (Granada) per entrenar-se en alçada
fins al 10 de febrer amb l’equip
nacional ESP 2020. Castro ha
entrat a la llista de 29 nedadors
que integren aquest equip que
ha estat dissenyat amb l’objectiu
de preparar els Jocs Olímpics
de Tokio 2020. La nedadora del
CN Sabadell ja va entrar en una
convocatòria prèvia d’aquest
grup que es va fer entre els
mesos d’octubre i novembre al
CAR de Sant Cugat | RJ

d’Heredia al cadet lassal·lià i que
també va dirigir Biescas en la seva
etapa d’alevina. Expósito, que
en els últims tres anys ha format
part del cos tècnic de la selecció
catalana infantil, també valora les
“ganes de treballar i l’amor per
l’handbol” de les dues jugadores.
Aquesta és la primera vegada que
dues montcadenques es proclamen campiones d’Espanya en una
mateixa edició, seguint el camí que
va iniciar Patrícia Espínola, doble
campiona d’Espanya amb Catalunya quan era cadet i juvenil.

Castro, amb algunes de les seves medalles
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Rafa Jiménez | 89:;<<=>

El planter de l’esport femení local
ha demostrat en l’inici d’aquest
2017 el seu bon moment amb
l’excel·lent rendiment d’algunes
de les seves representants en competicions d’àmbit estatal. Al món
de l’handbol, les montcadenques
Mireia Heredia, cadet de 14 anys
del CH La Salle, i Amanda Biescas, infantil de 13 anys del BM
Granollers que es va formar al
club lassal·lià durant les seves etapes de benjamina i alevina, s’han
proclamat campiones d’Espanya
amb les seleccions catalanes de les
seves respectives categories durant
la competició que es va disputar
entre l’1 i el 7 de gener a Blanes.
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disputarà el Campionat Estatal de
tennis de taula que se celebrarà al
febrer a Valladolid després de ser
setena a la fase prèvia que es va
fer entre el 6 i el 8 de gener a Alcobendas. “Irene s’ho jugava tot a
una carta, però ha competit molt
bé, millor del que esperàvem”, ha
dit el seu tècnic i pare, Paco Aguado –ambdós, a la fotografia | RJ
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mer any, es va penjar l’or amb la
selecció cadet femenina, que va
aconseguir la victòria a la final que
es va disputar el 7 de gener contra
la Comunitat Valenciana (22-24).
Aquest mateix dia, Biescas, que és
infantil de segon any, va guanyar
la medalla d’or amb la selecció
infantil, que també va superar la
Comunitat Valenciana (26-21) a
la final. “Aquest èxit és un reflex
del treball i l’esforç que el CH
La Salle està fent els últims anys
per potenciar l’handbol femení.
La feina que es fa en equip permet que algunes jugadores brillin de forma individual”, ha comentat Álex Expósito, entrenador
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El CK Montcada viatja a Portugal
per debutar a nivell internacional
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retirada per culpa dels seus problemes als genolls

gener

L’expedició del primer equip del
CK Montcada, reforçada amb
alguns jugadors del sènior B, sortirà el 26 de gener cap a Portugal per afrontar la seva primera
participació en una competició
internacional de clubs. Es tracta
de l’Europa Shield, el segon torneig europeu en importància que
reunirà a la localitat d’Odivelas, a
prop de Lisboa, els subcampions
de les lligues nacionals, excepte
els d’Holanda i Bèlgica. L’equip
de David Rúa, que va ser cinquè
a la darrera lliga, ocuparà la vacant que ha deixat el SZAC hongarès i serà un dels dos representants catalans juntament amb el
KC Barcelona, el vigent campió.
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després, tancaran la primera
fase contra el SG Pegasus Rommerschied alemany i el KCC
Ceske Budejovice txec.

Els montcadencs jugaran al
grup A i debutaran el 27 de
gener contra el CRC Quinta
dos Lombos portugués. Un dia
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per primer cop, dos partits seguits
L’equip de Marta Balaguer encadena quatre victòries a les últimes sis jornades
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Els jugadors del primer equip de l’UB MiR fan un rotllana durant un temps mort d’aquesta lliga

El GrupoUno CTC de l’UB
MiR ha guanyat, per primera vegada des del seu ascens a Tercera, dos partits seguits. L’equip de
Marta Balaguer, que ha obtingut
quatre victòries a les últimes sis
jornades, va començar l’any amb
un triomf a la pista del CB Imma
A (69-77) que l’ha permès pujar
fins al novè lloc amb 20 punts.
D’altra banda, el femení va caure a la pista de l’AE Boet Mataró
Negre (56-37) i és cuer amb 10
derrotes seguides | RJ
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El femení de l’EF Montcada encaixa una golejada
al camp del segon, el CF Manu Lanzarote (7-2)
Tot i avançar-se en
el marcador amb un
gol matiner de Jennifer Morgan, el sènior
femení de l’EF Montcada va encaixar el
15 de gener la derAD
c rota més contundent
CD de la temporada al
De camp del segon, el
C
CF Femení Manu
Lanzarote
(7-2).
L’equip d’Antonio Moya, que només va poder comptar amb dues
jugadores a la banqueta per aquest partit, acaba la primera volta al
grup 2n de Primera Catalana a la quarta posició amb 27 punts, els
mateixos que el cinquè, el CF Soses Femení | RJ

El CD Montcada va finalitzar la primera volta
el 15 de gener amb un
empat al camp del penúltim, l’FC Masquefa (2-2), en un partit
que va tenir guanyat
després de remuntar
un marcador advers.
Edgar Lorenzo es va
estrenar com a golejador verd neutralitzant
el primer gol en contra abans del descans i Alejandro Escruela va marcar, al minut 90, el gol que semblava que li donaria els tres punts a
l’equip de José Antonio Montes, que va veure com l’empataven al 93’.
Amb aquest resultat, el CD Montcada manté la segona posició amb
39 punts. Per la seva part, el femení verd va perdre al camp de l’EF
Olesa 87 (6-0) i continua a la 9a posició del grup 2n de Segona Divisió
amb 15 punts després d’haver perdut els seus tres últims partits | RJ

a la selecció catalana absoluta

L’UD Santa María baixa fins a l’onzena posició després
de perdre els tres últims partits de manera consecutiva
L’UD Santa María no
va poder tornar el 15
de gener amb cap
punt del camp del
tercer, l’EF Bonaire,
que va guanyar per la
mínima (1-0). Després
d’una primera meitat
sense moviments al
marcador, els de Terra
Nostra van encaixar el
gol de la derrota al 79’.
L’equip d’Alfonso Torres ha acabat la primera volta amb tres derrotes
seguides que l’han fet baixar fins a l’onzena posició amb 22 punts | RJ

MARC ESPÍNOLA

SARA ABADIA

Albert Maresma i Patrícia Espínola van jugar el 15 de gener un amistós a Granollers
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punts al camp del penúltim, el FC Masquefa (2-2)
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Plata, la segona màxima categoria de l’handbol femení, la selecció catalana va perdre contra el
BM Granollers (34-19). Per la
seva part, la selecció masculina,
amb Maresma entre els seus jugadors, també va caure contra
el BM Granollers (29-26).
L’organització d’aquests dos
amistosos va permetre recollir
uns 7.000 euros gràcies a les
aportacions del públic assistent
al pavelló municipal de Granollers | RJ
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HANDBOL

Albert Maresma (CH La Salle) i Patrícia Espínola (BM La
Roca) van representar l’handbol montcadenc en els dos
amistosos que les seleccions
catalanes masculina i femenina van disputar el 15 de gener
a Granollers amb l’objectiu de
recaptar fons per a la campanya
‘Somriures que curen’, que lluita contra la leucèmia infantil en
benefici de l’Hospital Sant Joan
de Déu. Amb la presència d’Espínola, que juga a Divisió de

Pablo Hurtado, que acaba de fer
els 38 anys i que ha estat un dels
jugadors més importants de l’UE
Sant Joan-Atlètic a les últimes
temporades, ha anunciat la seva
retirada per culpa dels problemes als genolls, que l’han obligat a passar dues vegades pel
quiròfan durant l’últim any i mig.
“He volgut ser honest. Em retiro
perquè sóc conscient que ja no
puc arribar al punt físic que em
permetria seguir sent un jugador important”, ha comentat Hurtado
al programa ‘Temps Afegit’ de Montcada Ràdio. A nivell competitiu,
l’UE Sant Joan-Atlètic, que ha fitxat el porter Jordi Rivera per suplir
la marxa d’Iván Cortés, ha finalitzat la primera volta al grup 1r de Primera Catalana a la quarta posició per la cua amb 19 punts després
de perdre el seu últim partit contra el FC Martinenc (0-2) | RJ
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inscripcions per a
la propera edició de
la MontescatanoCampionat d’Europa
de Veterans

@d
E

e

DÏÎ
DÁA
AÀD

ec

La Joventut Atlètica Montcada (JAM) ha obert les inscripcions per a
la 4a edició de la Montescatano que es disputarà el 30 d’abril a la
Serralada de Marina i que també acollirà el 6è Campionat d’Europa
de Curses de Muntanya de Veterans, amb un recorregut de 13,4
quilòmetres i 550 metres de desnivell positiu. Aquesta competició,
de caràcter bianual, està dirigida a atletes de més de 35 anys que
han de tenir fitxa amb les seves respectives federacions nacionals.
Les inscripcions, limitades en aquesta prova de caire internacional
als 450 atletes i que estaran obertes fins al 30 de març, es poden
fer a la pàgina web www.montescatano.cat. Amb motiu del campionat d’Europa, la resta de la Montescatano passarà de tres a dues
curses amb una distància de 21,7 i 13,4 quilòmetres. Les inscripcions per a aquestes dues proves es tancaran el 15 d’abril | RJ

L’EF Montcada guanya els
dos primers partits seguits

FUTBOL SALA

@d
EeÏ
DÎ
ÁADec
AÀD

L’EF Montcada, que només havia sumat dos
punts als vuit primers partits del grup 3r de
Segona Catalana, ha encadenat tres jornades
seguides sense perdre. L’equip de José Luis
Carrasco va obtenir la seva primera victòria el
3 de gener contra el CE Escola Pia B (6-3) i va
repetir triomf, el dia 14, contra l’AE Penya Esplugues (4-1). Amb aquests resultats, els vermells han pujat fins a la quarta posició per la
cua amb 9 punts. D’altra banda, al grup 1r de
2a Catalana, el CFS Montcada B continua sent
l’últim amb un únic punt en 11 jornades | RJ
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Primera victòria de l’AE Can
Cuiàs a Tercera Catalana

El Broncesval continua sense reaccionar i s’acosta als llocs de descens
després d’haver perdut cinc partits a les últimes sis jornades. La darrera
derrota contra l’FS Montsant (2-4) ha situat l’equip d’Álex Fernández, que
no guanya des del 12 de novembre, a la quarta posició per la cua del grup
1r de 3a Divisió amb 13 punts. Tot i aquesta situació, Fernández es mostra optimista amb el futur de l’equip, en declaracions fetes al programa
‘Temps Afegit’ de Montcada Ràdio: “Tenim confiança en aquest grup de
jugadors. S’està fent el treball adient i estem convençuts que sortirem
d’aquest sotrac de resultats. No hem tingut sort amb les lesions i hi ha
petits detalls que estan decidint els partits a favor dels rivals” | RJ

L’AE Can Cuiàs va aconseguir el 18 de desembre la primera victòria de la temporada al grup
6è de Tercera Catalana contra el CE Escola Pia
C (2-1). L’equip de Matías Ruiz, que només havia sumat un empat a les primeres 9 jornades
disputades, continua sent el cuer amb 4 punts.
Els montcadencs tenen un partit menys ja que
l’enfrontament que havien de disputar el 14 de
gener a casa del CFS Castellnou es va suspendre
a causa del mal estat de la pista de joc | RJ
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novembre i s’apropa a les posicions de descens

HANDBOL

Victòria de prestigi per al
sènior B del CH La Salle
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El CTP Reixac ha creat un nou conjunt femení que està disputant la V Lliga
Pàdelcat per equips. Aquest grup, format per Rita Pedrós, Lali Alcántara,
Juli i Judit León (capitanes), Viqui Armengol, María Trujillo, Rita Rubio,
Cristina Ximenis, Vero Martín i Carol Arqué, acumula tres victòries | RJ

El CH La Salle B ha pujat fins a la
segona posició del grup B de Quarta Catalana després d’aconseguir
una victòria de prestigi el 15 de
gener contra l’Handbol Ribes (3527), líder del grup que només
havia perdut un partit a les 9 jornades prèvies. Amb un balanç de
7 victòries, 1 empat i 2 derrotes,
els lassal·lians sumen 15 punts
i s’apropen a un del lideratge.
D’altra banda, el sènior A va tancar
la primera volta amb una derrota –
la sisena en set jornades– a la pista
del Sant Martí Adrianenc (32-23) i
és vuitè amb 13 punts | RJ
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la seva
tècnica al campus del Club Futbol Sala Montcada

FUTBOL

Uns 23 infants de
totes les categories
del CFS Montcada,
des de debutants a
infantils, van participar durant l’última
setmana de l’any al
Campus de Nadal
organitzat pel club
al pavelló Miquel Poblet. L’activitat, que
es va fer als matins,
va incloure jocs destinats a millorar la psicomotricitat i la coordinació i també exercicis de tecnificació, segons ha explicat Álex Fernández, director
esportiu del club i responsable de la iniciativa juntament amb el
coordinador del planter, Xavi Romeo. Durant tota la setmana, van
passar pel campus jugadors del sènior B i del primer equip. A
més d’aprendre a jugar a futbol sala, els participants també van
conèixer la Casa de les Aigües en una sortida cultural que es va
fer el dia 27 | PA
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inicien la segona volta amb un derbi
Ambdós equips, que estan situats entre els cinc primers, s’enfronten el 21 de gener
Rafa Jiménez | 89:;<<=>

Els juvenils del CD Montcada i
l’EF Montcada s’enfrontaran el
21 de gener, a les 18h, a l’estadi
de la Ferreria, en el que serà el
primer partit de la segona volta
al grup 30è de Segona Divisió.
Ambdós equips, que van empatar a 3 a la primera jornada de
la lliga, necessiten la victòria per
continuar aspirant a l’ascens a
Primera. Els verds són segons
amb 26 punts (8 victòries, 2 empats i 2 derrotes) i estan a cinc del
líder, el CF Llicà de Vall. Per la
seva part, els vermells ocupen el
cinquè lloc amb 21 punts (6-3-3).
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El prebenjamí A de l’EF Montcada va trencar amb una ratxa de sis jornades sense guanyar i es va emportar el triomf en el derbi contra el CD Montcada A (2-1) que es va disputar el 14 de gener a l’estadi de Can Sant Joan
i que corresponia a la 13a jornada del grup 46è. Els verds són vuitens
amb 13 punts i els vermells són antepenúltims amb dos punts menys | RJ
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de partides ràpides de la Unió Escacs Montcada
Un total de 16 infants,
que pertanyen a l’UE
Montcada o que estudien en escoles del
municipi, va participar
el 22 de desembre al
Torneig de Nadal de
partides ràpides que
es va disputar al pavelló Miquel Poblet. Els
guanyadors van ser Pol
Cano, a la categoria de
6 a 9 anys, i Quim Martín, d’11 a 13 | RJ

El juvenil A del CH La Salle està a
prop dels millors a Primera Catalana
L’equip de Pau Lleixà ocupa la tercera posició i només ha perdut contra els dos primers
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st vwç9}=t A del CH La Salle va perdre a l’última jornada a la pista de l’Handbol Egara (34-25)

La Joventut Atlètica Montcada obté
tres podis al 35è Cros de Ripollet

L’UB MiR va organitzar
entre el 27 i el 30 de
desembre un torneig
de caire amistós per a
les categories premini i
mini a la Zona Esportiva Centre. Durant els
dos primers dies, es
van jugar els partits
dels equips premini i,
posteriorment, es van
disputar els matxs de
la categoria mini | SA

PILAR ABIÁN

PERE DE LAMO

torneig amistós a la pista de la Zona Esportiva Centre
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El cadet Joan de la Torre disputarà amb la selecció catalana el prestigiós Cros d’Elgoibar
La JAM va obtenir tres podis al
35è Cros de Ripollet que es va
celebrar el 15 de gener. Els cadets Joan de la Torre i Lucía Navarrete van ser primer i segona
respectivament mentre que el
juvenil Eloy Gómez va acabar
tercer. D’altra banda, De la Torre
serà un dels representants de la
selecció catalana el 74è Cros Internacional Juan Muguerza que
es disputarà el 22 de gener a
Elgoibar (País Basc) | RJ
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Després de la disputa de 10 jornades, el juvenil A del CH La Salle
és tercer al grup únic de Primera
Catalana amb 15 punts. Amb un
balanç de 7 victòries, 1 empat i
2 derrotes, els lassal·lians només
han perdut contra els dos primers: el Joventut Handbol Mataró
i l’Handbol Egara. Precisament,
els egarencs van posar fi, el 14
de gener, a la bona dinàmica de
l’equip de Pau Lleixà, que havia
encadenat cinc jornades sense
perdre | RJ
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que la Federació Catalana tenia al Saló de la Infància
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Un grup dels ballarins
més petits de l’Escola
de Dansa Eva NietoCBE Endansa va participar al Saló de la
Infància de Barcelona,
que es va celebrar al
recinte de Montjuïc entre el 27 de desembre
i el 4 de gener. L’escola local va col·laborar
amb l’estand que tenia
la Federació Catalana
de Ball Esportiu | RJ

