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punt a Lliga Catalana contra el Sant Boi (19-19)
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les seves dues primeres victòries com a visitant 

L’equip d’Álex Fernán-
dez suma 19 punts i 
ha pujat fi ns a l’onzè 
lloc del grup 1r gràcies 
a les seves primeres 
victòries a domicili. Els 
montcadencs van gua-
nyar, de forma seguida, 
a les pistes de l’FS Pi-
neda de Mar (4-9) i l’FS 
Sant Cugat (2-7) | RJ R���
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victòries més per aconseguir l’ascens
El sènior A ho té tot de cara per tornar a pujar de categoria i arribar a Primera

89: ;<=>?@A<=: B>9 C@;D>@ >FG;C B>9 HII JA K<;L FG> ha guanyat a totes les jornades disputades

El primer equip del CTT La 
Unió es troba a tres victòries 
d’aconseguir el seu ascens a Pri-
mera. Amb l’últim triomf a la pis-
ta del CTT Amics de Terrassa B 
(0-6), encadena 14 victòries con-
secutives i manté un avantatge de 
10 punts respecte el tercer. Aques-
ta espectacular ratxa li permetria 
confi rmar el seu segon ascens 
consecutiu a la 17a jornada que 
es disputarà el 19 de febrer. D’al-
tra banda, el sènior B ha recupe-
rat posicions d’ascens a Segona B 
després de guanyar a la pista del 
TT Prat Lisant B (2-4) | RJ 
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El sènior femení del CH La Salle 
va sumar el 29 de gener el seu 
primer punt de la temporada a 
Lliga Catalana després de l’em-
pat que va aconseguir al pavelló 
Miquel Poblet contra l’Handbol 
Cooperativa Sant Boi (19-19). 
L’equip que dirigeix Jaume Puig, 
que havia encadenat 15 derrotes 
seguides, continua ocupant l’úl-
tima posició amb 1 punt després 
de la disputa de tres jornades de 
la segona volta. D’altra banda, el sènior A masculí va perdre a casa 
contra el líder, el BM Granollers B (25-35), i manté la vuitena posi-
ció a Primera Estatal amb 14 punts mentre que el sènior B segueix 
invicte com a local i recupera el segon lloc al grup B de Quarta Ca-
talana després de derrotar l’HE Castelldefels (24-22) | RJ 
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zar un emocionant debut inter-
nacional a l’Europa Shield, que 
es va disputar entre el 27 i el 29 
de gener a la localitat portuguesa 
d’Odivelas. Tot i haver entrat en 
aquesta competició a última hora 
per la renúncia del SZAC honga-
rès i de tenir les baixes de peces 
claus com Marc Castillo, Aida 
Rodríguez i Irina Casado, l’equip 
montcadenc va oferir un gran 
rendiment i va ser el millor dels 
dos representants catalans –l’al-
tre va ser el CK Barcelona– que 
van participar en aquesta compe-
tició que va reunir vuit equips. El 
conjunt de David Rúa va pagar 
els nervis del debut i va perdre el 
seu primer partit contra el Quin-
ta das Lombos portuguès (20-6) 
que es va disputar el 27 de gener. 
Un dia després, els montcadencs 
es van refer amb dues victòries 
contra el Pegasus Rommerschied 
alemany (13-15) i el KCC Ceske 
Budejovice txec (12-15). Aquests 
dos triomfs li van permetre arri-

bar a les semifi nals com a segon 
del seu grup. La derrota contra el 
Bec anglès (17-7) li va barrar el pas 
de la fi nal i el va relegar a lluitar 
pel bronze contra el Quinta Das 
Lombos. La fi nal de consolació va 
ser molt igualada, però el triomf
va acabar sent per a l’equip am-

fi trió (17-14). Tot i la decepció 
de no haver pogut obtenir el 
bronze, el tècnic del CK Mont-
cada s’ha mostrat satisfet amb 
la quarta posició de l’equip 
en el seu debut internacional,
“tenint en compte que hi ha-
via baixes importants i que 

hem tingut menys temps que 
la resta per preparar-nos”. 
El Bec, que va guanyar el títol 
al 2015 i que va ser fi nalista 
l’any passat, es va proclamar 
campió després de superar el 
Schweriner KC alemany (9-10) 
a la fi nal.

Rafa Jiménez | _>BA``;L
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89: |G?AB}@: B>9 H~ �}<=`ABA� celebrant a Portugal les seves dues victòries a la primera fase contra el Pegasus alemany i el Budejovice txec

El CK Montcada B, que ocupa 
la segona posició al Top B de Lli-
ga Nacional, no es va poder clas-
sifi car per a la fi nal de la Copa 
Catalana B durant la fase prèvia 
que es va disputar el 21 i 22 de 
gener a Platja d’Aro. L’equip de 
Juanma Fernández, que havia 
superat l’eliminatòria de quarts 
de fi nal contra el Sant Llorenç 
KC B (21-16), va caure a les semi-
fi nals contra el CEK Vilanova 
B. El partit va fi nalitzar amb un 
empat a 17 i es va resoldre amb 
un gol d’or dels vilanovins. La 
fi nal de la Copa B es disputarà 
a principis d’abril i enfrontarà el 
CK Castellbisbal B i CEK Vila-
nova B | RJ

El sènior B, fora 
de la fi nal de la 
Copa Catalana B 
per un gol d’or
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El CK Montcada B no jugarà la fi nal de Copa
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la victòria a la segona fase de l’Open Barcelona de Segona A Provincial que 
es va disputar el 28 de gener al recinte Reina Elisenda de la ciutat comtal. 
El seu company Carlos Fernández –ambdós a la foto– també va participar, 
arribant als quarts de fi nal. Amb aquest èxit, Troncoso repeteix el triomf que 
també va aconseguir a la segona fase de l’Open Barcelona de Preferent 
Primera que es va disputar el 14 de gener | RJ 

Néstor Troncoso guanya la segona fase de 

l’Open de Barcelona de Segona A Provincial
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.....Minut i resultat....................................
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guanya la lliga i 
aconsegueix l’ascens 
a Quarta Divisió 
Provincial

La secció de petanca de l’AE Can Cuiàs s’ha proclamat campiona de 
lliga al grup 3r de la Cinquena Divisió Provincial i ha aconseguit el seu 
ascens a Quarta Divisió. L’equip montcadenc està format per una vinte-
na de jugadors i va assolir l’ascens el 22 de gener amb una victòria com 
a local contra el Parets (9-7). A la lliga, el conjunt local ha aconseguit 
un balanç de 16 victòries, 2 empats i una única derrota. Manuel Fer-
nández, president de la secció i jugador de l’equip, es mostra satisfet 
amb l’ascens, tot i les difi cultats que, segons diu, el club té per poder 
desenvolupar el seu esport: “Ens agradaria que l’Ajuntament ens 

pogués donar el seu suport per disposar d’una pista en condicions 

i d’algun espai tancat per poder deixar els objectes que necessitem 

per jugar”. D’altra banda, dos equips del club formats per tres jugadors 
competiran a la fase prèvia del Campionat de Catalunya que es dispu-
tarà els dies 19 i 26 de febrer a Santa Perpètua de Mogoda | RJ¦�  �R
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Canvis obligats a la plantilla 
de l’UE Sant Joan-Atlètic
L’UE Sant Joan-Atlètic, que va començar la lliga 
amb Carlos Mampel i Iván Cortés com a por-
ters, ha hagut de fer canvis a la plantilla arran 
la marxa, per voluntat pròpia, d’ambdós juga-
dors al fi nal de la primera volta. Per substituir-
los, l’entitat ha fi txat Jordi Rivera, que ha estat 
titular als dos últims partits contra l’UE Mollet 
(1-1) i l’UAt. Horta (4-1), i Gerard Pujol, un vell 
conegut de l’afi ció de Can Sant Joan. L’atacant 
Marcos Guerrero –a la foto– també s’ha afegit, 
per una decisió personal, a la llista de baixes. A 
nivell esportiu, l’equip és catorzè al grup 1r de 
Primera Catalana, amb 20 punts | RJ ©�R�
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El sènior B del CTP Reixac està a punt de fi nalitzar la primera fase a la 
Tercera Categoria de la V Lliga Pàdelcat per equips i ocupa la quarta po-
sició amb un balanç de 4 victòries i 5 derrotes. El conjunt està format per 
José Ignacio Contreras, Álex Arco, Jordi González, David Fernández, Paco 
Cano –capità–, Sergio Milán, Eloy Molla, Pepe Robles i Antonio Ortega. A 
la foto també apareix Sergio Gallardo, del sènior A | RJ
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Sergio González puja al 
primer equip del FCB
Sergio González, jugador del fi lial 
del FC Barcelona, ja forma part del 
primer equip blaugrana juntament 
amb el seu company Xavi Cols. 
Davant la baixa de llarga durada 
de Rómulo Alves, el tècnic Andreu 
Plaza ha decidit  donar l’oportunitat 
a dos dels jugadors més destacats 
del segon equip, que és líder a 2a 
Divisió. González, de 19 anys, és el 
màxim golejador d’aquesta cate-
goria i ja va debutar amb el primer 
equip en un torneig de pretempo-
rada que es va disputar a Ripollet. 
El montcadenc també ha estat 
convocat per jugar amb la selecció 
espanyola sots-21 dos amistosos 
contra Portugal que es disputaran 
el 6 i el 7 de febrer al país veí | RJ

FUTBOL SALA

FUTBOL SALA
�� ���� �	 ��������  ̧nalitza a la 14a posició 
del Torneig Intercasteller de Futbol Sala 

La Colla de Montcada i Reixac va debutar el 28 i 29 de gener al 
16è Torneig Intercasteller de Futbol Sala que es va disputar a Cor-
nellà de Llobregat. Als vuitens de fi nal, l’equip van perdre contra 
un dels favorits, els Capgrossos de Mataró, i va acabar al 14è lloc 
de la classifi cació fi nal d’entre un total de 32 participants | RJ 

¹º CD Montcada va aprofi tar el partit del 29 de gener contra el 
Sant Andreu de la Barca B (1-0) per homenatjar el seus socis més 
antics en un acte que va comptar amb la presència del regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa (ERC) | RJ 
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el Cros de Sant Sebastià
El montcadenc Carlos Cera, de la 
JAS, va obtenir la victòria al 56è 
Cros de Sant Sebastià que es va 
disputar el 29 de gener a Saba-
dell. La JAM també va participar 
en aquesta competició, obtenint 
grans resultats. L’equip de vete-
rans format per Juan Raya, Carlos 
Carrillo, Sergi Carreras, Ildefons 
Teruel i Juanjo Muñoz va aconse-
guir la victòria a la cursa de 7.200 
metres. Dolors Pastor i Hugo Cal-
vó, també de la JAM, van assolir 
la segona posició a les curses de 
2.700 i 5.400 metres de les cate-
gories veterana femenina i juvenil 
respectivament | RJ
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l’ENFAF (2-1) després de dues derrotes consecutives 

Després de dues derrotes segui-
des contra el CF Manu Lanzarote 
(7-2) i l’EF Tàrrega (2-0), el sè-
nior femení de l’EF Montcada es 
va retrobar el 29 de gener amb 
la victòria a l’estadi de Can Sant 
Joan contra l’ENFAF Crèdit An-
dorrà (2-1) gràcies als gols de 
Jennifer Morgan (8’) i Sandra de 
la Cruz (81’). Amb aquest triomf, 
l’equip d’Antonio Moya es manté 
a la sisena posició del grup 2n de 
Primera Divisió amb 30 punts i re-
talla el seu desavantatge respec-
te el cinquè, el Soses Femení | RJ
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El CD Montcada només ha aconseguit un triomf 
a les últimes cinc jornades de Segona Divisió

El sènior femení del CD Mont-
cada, que juga al grup 2n de 
Segona Divisió, va començar la 
segona volta el 22 de gener amb 
una victòria al camp del cuer, 
el CF Vilomara (1-5). Aquest ha 
estat l’únic triomf de les montca-
denques a les últimes cinc jorna-
des. El conjunt que entrena Oriol 
Roig, que en el seu últim partit 
va perdre a l’estadi de la Ferre-
ria contra el CF Can Boada (2-3), 
ocupa la novena posició amb 18 
punts i un balanç de 6 victòries i 9 
derrotes | RJ
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	���Åa el seus socis més 
antics per premiar la seva fi delitat amb el club  
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.....Viu l’Esport................ FUTBOL SALA
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Campionat d’Espanya amb Catalunya sots-19
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a la cursa infantil del prestigiós Cros d’Elgoibar

Joan de la Torre, atleta de 14 anys 
de la JAM, va ser segon a la cur-
sa de la categoria infantil del 74è 
Cros Internacional Juan Muguerza 
que es va disputar el 22 de gener 
a Elgoibar (País Basc). Tot i ser ca-
det de primer any, De la Torre va 
competir a la cursa infantil formant 
part de la selecció catalana i va 
fer el recorregut de 3.141 metres 
amb un temps de 10 minuts i 24 
segons, quedant-se a només un 
segon del guanyador. L’atleta de 
la JAM va fer el setè millor temps 
entre tots els participants, tant in-

fantils com cadets, que van córrer la distància de 3.141 metres | RJ 
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Atletismo, guanya la cursa de Sant Antoni a Barcelona

La infantil Ainhara 
Peñafi el, de l’Ecuador 
Club de Atletismo, va 
guanyar la 39a Cursa 
Moritz Sant Antoni que 
es va disputar el 22 de 
gener amb motiu de la 
Festa Major d’aquest 
barri barceloní. Ainha-
ra va córrer una milla 
(1.609 metres) en 6 
minuts i 55 segons. El 
seu germà Adrián va 
ser tercer a la catego-
ria cadet mentre que 
Arianna Peñafi el Macías i Jeriel Peñafi el Rebutti van ocupar la segona i 
la catorzena posició a les categories alevina i infantil respectivament | RJ 
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L’EN Montcada va participar el 
21 de gener a la primera jornada 
del Comarcal de Natació que es 
va disputar a Badia del Vallès. 
Entre els resultats, cal destacar 
la victòria de la infantil Nadia 
Misas a les proves de 100 metres 
papallona i lliures mentre que 
Martí Toldos va ser segon als pa-
pallona. Els cadet-juvenils, Marc 
Grau i Claudia Garrote van gua-
nyar els 100 m. papallona i lliu-
res i Natalia Castro va ser segona 
a les dues proves. Entre els ben-
jamins, Carla Misas va ser sego-
na als 25 m. lliures mentre que 
Guillem Artés –papallona– i Eric 
Díaz –lliures– van ser tercers | RJ

L’EN Montcada 
debuta als 
Comarcals 
de Natació

©�R�
�§��
��

I}= ; >9 ?}9 B> ÍAG ÎA9AÏA@ A9 ÐÑÒ� >9 |GÓ><;9 B> 9Ò8Ô �}<=`ABA <} ÓA C}B>@ CG<=GA@ `}<=@A >9 HÕ�

Amb cinc gols de Keoma Caballero, el pre-benjamí B de l’EF Montcada va ser molt superior

Ö×Ø ÙÚÛÜÝØ ÛÜ× Þßàá âãäãÜå ×Ú æ nal del Trofeu Kids
Després de guanyar els dos partits de la fase prèvia i les seves respec-
tives semifi nals, els dos cadets de l’AEE Montserrat Miró es van enfron-
tar en la fi nal del 1r Trofeu Kids de korfbal de la temporada 2016-17 
que la Federació Catalana va organitzar el 21 de gener a Platja d’Aro. 
La victòria fi nal va ser per al cadet A amb un ajustat 5 a 4 | RJ
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dell, va guanyar el 21 de gener 
a les instal·lacions del seu club 
el Campionat de Catalunya de 
Fons Indoor a la categoria júnior 
2. Castro va nedar els 3.000 me-
tres amb un temps de 34:03.04, 
fent el tercer millor temps entre 
les nedadores de categoria abso-
luta. La montcadenca, que s’en-
trena fi ns al 10 de febrer al CAR 
de Sierra Nevada amb l’equip 
ESP 2020, també va guanyar la 
classifi cació per equips amb el 
CN Sabadell i ha obtingut el seu 
bitllet per al Campionat d’Espa-

nya de Llarga distància en pisci-
na coberta que se celebrarà el 18 
de febrer a Mataró | RJ

S’ha classifi cat per al Campionat d’Espanya de llarga distància

NATACIÓ
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Catalunya de Fons Indoor
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El pre-infantil de l’UB MiR, 
que va fi nalitzar la primera 
fase al grup 5è del Nivell B a 
la segona posició amb una úni-
ca derrota en 10 jornades, està 
jugant la fase regular al grup 
4t del Nivell A-2. De moment, 
els blaus han disputat dos par-
tits amb una victòria –contra 
el CN Tàrrega Blau (48-39)– 
i una derrota –contra el Sant 
Quirze BC (31-79) | RJ
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la fase regular al nivell A-2
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Joan Paredes, jugador de 18 
anys del Juvenil de Nacional del 
Catgas E. Santa Coloma, es va 
classifi car  amb la selecció cata-
lana sots-19 per disputar al març 
el Campionat d’Espanya de Se-
leccions Territorials. Catalunya va 
aconseguir el bitllet després de 
ser el millor equip a la fase prèvia 
que es va disputar el 21 i 22 de 
gener a Manresa amb tres victòri-
es contra  Aragó (4-0), Andalusia 
(4-2) i la Comunitat Valenciana 
(5-2) | RJ 
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Amb gols de Rubén López i 
Gianni Tonato, el CD Montca-
da juvenil va guanyar el derbi 
contra l’EF Montcada (1-2) que 
es va disputar el 21 de gener a 
l’estadi de la Ferreria. Una set-
mana més tard, els verds, que 
són segons del grup 30è de 2a 
Divisió, van perdre contra el 
líder, el CF Lliçà de Vall (1-2), 
i es queden a vuit punts de la 
primera posició. El juvenil ver-
mell és sisè amb 22 punts. 

Pre-benjamins. El 21 de gener, a 
l’estadi de Can Sant Joan, el pre-
benjamí B de l’EF Montcada, 
que és setè al grup 48è, va go-
lejar el CD Montcada B, que és 
tretzè amb 6 punts, per 12 a 0 | RJ 

El CD Montcada 
guanya el derbi 
juvenil

FUTBOL
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