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El tècnic José Antonio Montes
deixa el CD Montcada després
de dos anys al club verd
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L’AE Can Cuiàs i el CFS Montcada B se
situen entre els cinc primers classificats
Ambdós equips es van enfrontar el 5 de novembre en el primer derbi de la temporada, que va finalitzar amb un empat a 1

AE Can Cuiàs. L’equip que dirigeix Toni Moreno, que havia
aconseguit el seu únic triomf gràcies a una resolució del comitè de
competició de la Federació Catalana de Futbol contra la Penya
Barça de Barberà del Vallès, va
obtenir la seva primera victòria
sobre la pista el 12 de novembre
a casa de l’FS Sant Cugat C (35). Amb aquest últim resultat,
l’AE Can Cuiàs ha escalat fins a
la cinquena posició, amb 9 punts.
Moreno, exjugador del club que
fa dues temporades ja va exercir
el càrrec d’entrenador-jugador, es
mostra il·lusionat amb aquest nou
projecte, tot i que també demana
temps perquè els nous fitxatges
s’adaptin del tot. “Hem incorporat gent de molt nivell, amb
experiència a Primera, i estem
fent les coses bé per poder aspirar a estar entre els millors.
Necessitàvem aquesta primera
victòria per acabar d’arrencar
i començar a creure que tenim
les nostres opcions”, ha dit Moreno.

RAFA JIMÉNEZ

Andrés CFS Montcada B s’han
situat entre els cinc primers classificats al grup 4t de Tercera Divisió
Catalana després de la disputa de
sis jornades. Ambdós equips, que
s’han trobat en aquesta competició després del descens la temporada passada del sènior B del CFS
Montcada, van protagonitzar el 5
de novembre el primer derbi local
a la pista de l’AE Can Cuiàs. Amb
un bon ambient a les grades, el
partit va finalitzar amb un empat
a 1 amb els gols que Rubén Lozano, de l’AE Can Cuiàs, i Sergio
Díaz, del CFS Montcada B, van
aconseguir a la primera meitat.
Després d’aquest empat, ambdós
equips van superar la jornada
posterior amb sengles victòries. El
Maderas San Andrés que dirigeix
Juan Antonio Sarto va derrotar
el CFS DR’S Matadepera B (6-3)
al pavelló Miquel Poblet, amb un
hat-trick de Kevin Bussot i ha pujat fins a la quarta posició amb 10
punts, a vuit del líder, el FSC Rubí
Nord, que ha guanyat tots els partits que ha disputat. Sarto, que ha
arribat aquesta temporada al club
montcadenc i que atresora una
llarga experiència com a entrenador en categories inferiors, reconeix que el seu objectiu és lluitar
per guanyar la lliga i pujar directament a Segona, tot i que demana

una mica de paciència: “Hem trigat a tenir el nostre porter definitiu i hem creat un equip nou
que encara s’ha d’adaptar. Tot
i això, estem molt il·lusionats i
crec que tenim el nivell necessari per poder estar el més amunt
possible”.

Tot i que no es va veure cap gol a la segona part, el derbi entre l’AE Can Cuiàs i el CFS Montcada B va ser entretingut i amb nombroses ocasions de perill
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un sotrac de tres derrotes
Els vermells van derrotar el CE González Serra (6-5)
Després d’haver encadenat tres
derrotes seguides, el sènior del
FB Montcada es va retrobar
amb la victòria l’11 de novembre contra el CE González Serra
(6-5). Amb aquest triomf, aconseguit gràcies a dos gols de José
Luis Carrasco Alcaraz a l’últim
minut, els vermells continuen a

la desena posició del grup 2n de
Segona Divisió Catalana amb 7
punts, empatats amb tres rivals.
“No ens marquem cap objectiu concret ni ens posem pressió. La nostra intenció és treballar i anar sumant, partit a
partit”, ha dit el seu tècnic, José
Luis Carrasco | RJ

SÍLVIA ALQUÉZAR
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nti’ pren el relleu de Montes
a la banqueta del CD Montcada

opq

DFGFHI JKMNONQ JRS FG

sènior B de l’UB MiR

Rafa Jiménez | r?=<<"s

El sènior B de la Unió Bàsquet
MiR suma un total de tres victòries al grup 1r del Campionat Territorial després d’haver
disputat cinc partits. L’equip
que entrena Víctor Haro, que
no va jugar a les dues primeres
setmanes de competició perquè
es va ajornar el seu debut a
la pista del CB L’Ametlla i va
descansar a la segona jornada,
ocupa la vuitena posició amb 8
punts després de la seva última
victòria contra el CB Canet
(65-61).
Amb un balanç de tres triomfs
i dues derrotes, Haro elogia la
bona actitud dels seus jugadors
i fa un balanç positiu d’aquest
primer tram de la temporada:
“El joc i els resultats estan sent
bons. Les dues ensopagades
s’han produït contra rivals
que són superiors i també cal
tenir en compte que hem sofert algunes baixes que han
minvat el nostre rendiment”.

José Manuel Martín ‘Pinti’, exentrenador de l’UE Sant Joan-Atlètic
i que aquest estiu va fitxar pel FP
Hermes, s’havia d’enfrontar amb
el CD Montcada el 3 de desembre, en el partit corresponent a la
14a jornada del grup 2n de Segona
Catalana. Finalment, després de
deixar el club de Montgat a principis de novembre, viurà aquest
partit al bàndol contrari, ja que
ha estat el tècnic escollit pel club
verd per substituir José Antonio
Montes, qui de forma sorprenent
i després de l’última derrota contra
el CP Sarrià (0-1), va anunciar que
deixava de ser entrenador del CD
Montcada. “No em trobo a gust
per continuar al capdavant de
l’equip. Prefereixo sortir, en benifici del club i del vestidor, per
descansar i desintoxicar-me del
futbol. La plantilla necessita una
nova direcció i frescor per acabar de reactivar-se”, ha dit Montes per justificar la seva decisió.
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El club verd es va moure ràpid
i un dia després de confirmar
l’adéu de Montes va anunciar
el fixatge de ‘Pinti’, que debutarà
el 19 de novembre al camp de l’At.
Piferrer. “Hem apostat per ell
perquè és un tècnic que coneix
la categoria i li pot treure un
gran rendiment a una plantilla

MOTOCICLISME

en la que confiem plenament”,
ha expressat el president Modesto
Sanchís, qui ha elogiat el treball de
Montes els darrers dos anys: “Ha
estat un dels millors entrenadors
que han passat per aquí. Li estem molt agraïts per l’ascens i
respectem la seva decisió, que ha
estat del tot inesperada”.

SÍLVIA ALQUÉZAR

L’equip de Víctor Haro suma tres victòries i dues derrotes

CD MONTCADA

L’extècnic verd va anunciar la seva renúncia després de perdre a casa contra el CP Sarrià (0-1)
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Sènior A. El GrupoUno CTC de
l’UB MiR ocupa la vuienta posició al grup 2r de Tercera després
d’haver encaixat dues derrotes seguides contra el CB Coll (57-70) i
el Círcol Badalona B (83-50). D’altra banda, el sènior femení, que va
descansar a l’última jornada, va
aconseguir el 5 de novembre la
seva segona victòria a la pista del
CB L’Esquirol (43-51) | RJ

HANDBOL

El sènior A del CH La Salle es retroba
amb la victòria als últims dos partits
MUNDIAL SUPERBIKES

Els montcadencs han pujat fins a la vuitena posició del grup D de Primera Estatal

García va celebrar el títol al circuit de Jérez després d’una última cursa molt emocionant

món de Superbikes 300

PERE DE LAMO
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El sènior A del CH La Salle
ha encadenat dues victòries seguides contra el CH Sant Esteve
de Palautordera (29-35) i l’H.
Sant Joan Despí (29-25) que li
han permès pujar fins a la vuitena posició del grup D de Primera
Estatal, amb 8 punts. D’altra banda, el sènior femení lassal·lià ha
deixat d’estar invicte a Primera
Catalana, després de perdre a
l’última jornada a la pista del
líder, l’H. Banyoles (33-23) | RJ
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de les nou curses del campionat,
va competir a cada circuit amb
una invitació ja que el seu equip
no es va poder inscriure a temps.
“Estic molt content perquè no
esperava ser campió del món.
He fet història i em sento molt
orgullós de tot el treball realitzat”, ha comentat García, qui es
va iniciar al món del motor quan
tenia cinc anys.
Convertit en el primer campió
d’aquesta nova categoria de Superbikes, el proper repte del pilot és disputar el proper any el
Mundial de Motociclisme, dins
la categoria de Moto3 | RJ

FUTBOL SALA
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dues derrotes seguides
Ha perdut contra l’FS Isur (4-7) i l’FS Sant Cugat (4-2)
Per primera vegada aquesta temporada, el Broncesval
Montcada ha encaixat dues
derrotes seguides al grup 1r de
Tercera Divisió Nacional. Els
montcadencs van perdre l’11 de
novembre el seu primer partit a
domicili a la pista de l’FS Sant

Cugat (4-2), una setmana després d’haver caigut al pavelló
Miquel Poblet contras l’FS Isur
(4-7). Amb aquest balanç de
resultats, l’equip d’Álex Fernández, que no guanya des de fa
tres jornades, ha baixat fins a la
setena posició amb 13 punts | RJ

PERE DE LAMO

Marc García, pilot de Castellbisbal de 18 anys de l’equip Halcourier MS Racing, s’ha proclamat
campió del món de Superbikes
a la nova categoria Supersport
300. García, que està vinculat a
Montcada ja que el seu pare és
del barri de Can Sant Joan, va
certificar el seu èxit a l’última cursa del campionat que es va disputar el 22 d’octubre a Jérez, on va
acabar a la quarta posició, just
darrera de l’italià Alfonso Coppola, qui va finalitzar al segon
lloc del Mundial amb un únic
punt de desavantatge. El castellbisbalenc, que ha guanyat dues
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PATINATGE DE VELOCITAT
   

obté 28 podis entre
el Campionat de
Catalunya Indoor
i la Lliga Catalana
¡






El FB Montcada femení està
invicte des de fa set jornades

FUTBOL

El sènior femení del Futbol Base Montcada continua sense perdre des que va encaixar la seva
única derrota a la primera jornada al camp del
CF Igualada B (3-1). Des d’aquell debut negatiu,
l’equip d’Antonio Moya ha disputat set partits amb
un balanç de quatre empats i tres victòries. A les
últimes dues setmanes, les vermelles han superat
el CF Pardinyes B (2-0) i han empatat al camp del
CF Unión Mirasol-Baco Unión (2-2), resultats que
l’han permès pujar fins a la sisena posició del grup
2n de 1a Divisió Catalana amb 13 punts i un partit
menys que alguns dels seus rivals directes | RJ
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(1-1), el seu primer punt a domicili en aquesta lliga
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Després de no haver sumat cap punt en els cinc partits que havia disputat
fora de casa, l’UE Sant Joan-Atlètic va treure un empat de la seva última
visita al camp del CF Montañesa (1-1). Un gol de Sergio Obispo al minut 82
li va permetre acabar amb aquesta ratxa negativa i situa el conjunt de Paco
Hidalgo a la tretzena posició del grup 1r de 1a Catalana amb 13 punts.
“Per fi hem sumat fora de casa perquè l’equip s’havia merescut, com
a mínim, puntuar a les cinc visites anteriors gràcies a un joc ordenat i
generant una gran quantitat d’ocasions”, ha dit Hidalgo. D’altra banda,
el jugador Rubén Benítez ha decidit deixar el club de Can Sant Joan | RJ

a la Cursa de Sant Martí

L’UD Santa María
encaixa dues derrotes
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Eva Pupim, de la JAM, va aconseguir la segona posició a la categoria femenina a la 38a edició
de la Cursa Popular de Sant Martí
que es va disputar el 5 de novembre a Barcelona. Pupim va recórrer els 10 quilòmetres en un
temps de 42 minuts i 5 segons. A
la categoria masculina, Álex Serrano va acabar tercer de la seva
categoria, sent el 30è de la classificació general amb un temps
de 37’12”. El club local també va
estar representat per altres tres
atletes masculins que van acabar
entre les 115 primeres posicions
de la classificació general: Rubén
Morente (37è, 37’31”), Javi Castán (93è, 40’ 21”) i Gabriel Gordillo (113è, 40’ 52”). Eric Teruel
també hi va participar, tot i que
no va comptar el seu temps | RJ
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TENNIS DE TAULA
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¿ÀÁÂÃ ÄÀÅÆÀÇÈÉÅÊ ËÅ ÃÌÍÎ Ïtxatges d’aquesta temporada del
Club Tennis Taula La Unió, es
va proclamar campió de la categoria de Tercera Provinicial a la
primera fase de l’Open Zonal de
Barcelona que es va disputar el
4 de novembre a la Sala Reina
Elisenda de la capital catalana. El
seu company Toni López va finalitzar a la quarta posició en aquesta
mateixa competició. A la foto, Sanmartín, de groc, competint | RJ
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El club local va aconseguir tres medalles a la 10a edició de l’Open
Ciutat de Pamplona de Poomsae que es va disputar el 21 d’octubre i que era puntuable per obtenir la classificació per al proper
Mundial que es disputarà al novembre de 2018 a Xina Taipei. La
màster Soomi Jo Lee i el júnior Christian Villar van aconseguir la
medalla d’or mentre que Joel Lee, de la categoria sènior 2, es va
endur la de bronze | RJ
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Per primera vegada aquesta temporada, el club de Terra Nostra ha
encaixat dues derrotes seguides
contra el CF Lliçà de Vall (4-2) i
l’UE Montmeló (0-2) que l’han fet
baixar, amb 22 punts, a la quarta
posició del grup 9è de 3a Catalana.
D’altra banda, el sènior B és antepenúltim al grup 8è de 4a Catalana
amb cinc derrotes seguides | RJ

El prebenjamí Adrián Rodríguez i el màster Jordi Lagares, del Roller Can
Cuiàs, van acabar a la segona i a la tercera posició respectivament al
Campionat de Catalunya Indoor que es va disputar el 4 i 5 de novembre
a Tarragona. En aquest mateix municipi, també es va celebrar la final
de la Lliga Catalana. Tenint en compte els resultats de les cinc proves
d’aquesta competició, incloent la que es va fer a Montcada i Reixac al
mes d’abril, el Roller Can Cuiàs ha obtingut 26 podis. A la categoria de federats, els màsters Jorge Fernández i ‘Bitxo’ Fernández s’han proclamat
campions mentre que el prebenjamí Adrián Rodríguez, la benjamina Mireia Téllez, l’aleví Iván Roldán, el màster 40 Jesús Roldán i el màster 50
Ramón Subirats han aconseguit la segona posició. Jessica Navas i Jordi
Lagares, màster 30, han acabat tercers | RJ
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L’equip d’Àlex Expósito ha guanyat els sis partits disputats

per Marc Parra, a la lliga masculina
L’equip que entrena el tècnic montcadenc ha passat a jugar al grup 7è de Tercera Divisió

RCD ESPANYOL

Rafa Jiménez | r?=<<"s

L’aleví B del RCD Espanyol
s’ha convertit en el primer
equip femení del club que disputa una lliga masculina. Les noies
que entrena el montcadenc Marc
Parra van conquerir la temporada
passada la lliga a Segona Divisió i
el club va demanar a la federació
catalana poder jugar contra
equips masculins després d’haver
guanyat, amb gran superioritat,
els cinc partits d’aquest any. L’ens
federatiu va acceptar aquesta petició i les blanc-i-blaves van debutar l’11 de novembre al grup 7è
de Tercera Divisió amb una derrota contra la P.B. Cinc Copes F
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El cadet femení del CH La Salle ha acabat la primera volta
de la primera fase de Lliga Catalana a la primera posició amb
un ple de victòries. L’equip
d’Àlex Expósito ha guanyat
els sis partits que ha disputat
al grup A i suma un total de 12
punts, sent l’equip més golejador –amb una mitjana de 34,8
gols per enfrontament– i el
segon menys golejat –23,3 per
partit. Les montcadenques van
finalitzar la primera fase el 12
de novembre amb un triomf
contra l’Handbol Esplugues
Blau (36-26).
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El cadet femení segueix amb pas ferm

Cadet masculí. Després de cinc
partits, encara no ha aconseguit
cap victòria al grup B de Lliga | RJ

56 ;@< "< z: ;<=? < 9y< varra, durant un partit de l’aleví B femení del RCD Espanyol

(3-5). Tot i perdre, Parra considera que les seves jugadores sortiran beneficiades amb aquest can-

BÀSQUET

vi de lliga “ja que guanyaran
en competitivitat a cada partit
i aprendran molt més”.
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lloc amb una única derrota
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suma un punt en sis jornades

RAFA JIMÉNEZ

Les vermelles encara no han pogut aconseguir cap victòria aquesta temporada
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El cadet-infantil femení del
FB Montcada no ha obtingut
cap victòria al grup 2n de la seva
categoria. L’equip, que es va crear
la temporada passada, és antepenúltim amb un únic punt que
va sumar a la 3a jornada contra
l’EF Barberà-Andalucia (2-2). La
resta de partits contra l’At. Ripoll
(7-2), l’AE Santa Susanna (4-8), el
FC Gerunda (8-0), el CF Torelló
(1-3) i el CF Palautordera (17-0)
han finalitzat amb derrota | RJ
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El júnior B de l’UB MiR encadena tres victòries

El júnior B de l’UB MiR és segon al grup 3r del nivell C del
Campionat Territorial. Després
de sis partits, els blaus tenen un
balanç de cinc victòries i una
única derrota, que es va produir
fa tres jornades a la pista del
líder, l’UEB Martorelles (6452). Des d’aquesta ensopegada, l’equip ha encadenat tres
victòries seguides contra l’ACB
Palau de Plegamans (73-68), el
CB Les Franqueses (43-49) i el
CB Vic 3 (72-46) | RJ
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L’aleví del CFS Montcada encadena és tercer amb tres triomfs
El conjunt, de nova creació, ha encaixat tres derrotes
cinc partits sense poder guanyar
El PH-Quirogel CFS Montcada A encadena cinc jornades
sense poder guanyar amb un
balanç de tres derrotes i dos empats. Els alevins van començar
la temporada amb una victòria
contra el Futsal Mataró (4-3),
però, des d’aquell triomf, només
han pogut sumar dos empats
contra el Futsal Arenys de Mar
B (1-1) i l’FS Cardedeu (2-2).
Amb aquests resultats, els montcadencs ocupen, amb 5 punts,
l’onzena posició al grup 1r de
Primera Divisió | RJ

RAFA JIMÉNEZ

L’equip montcadenc va aconseguir la seva única victòria a la primera jornada de lliga
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El júnior de l’AEE Montserrat
Miró, que s’ha creat aquesta
temporada per competir a la
lliga de la seva categoria, ocupa la tercera posició amb 6
punts després d’haver disputat
un total de sis partits.
L’equip que entrena Aida Rodríguez, jugadora del sènior A
del CK Montcada, va començar la competició amb bon peu,
aconseguint dues victòries
seguides, però només ha pogut guanyar un partit, contra
el CK Badalona (22-9), a les
quatre últimes jornades disputades, perdent contra l’As-
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El júnior va superar el Badalona a l’últim partit

sessoria Vallparadís (17-11), el
Platja d’Aro KC (20-9) i el CK
Castellbisbal (13-11) | RJ

