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TAEWONDO
Soomi Jo Lee guanya la medalla de
bronze al Mundial de Poomsae que
s’ha disputat a la Xina Taipéi
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HANDBOL

El CH La Salle arriba a la paritat de sexes i
crea equips femenins a totes les categories
El club lassal·lià va presentar el 24 de novembre els 18 conjunts que ha confeccionat aquesta temporada amb uns 250 jugadors
Rafa Jiménez |  ! "#
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novembre la seva gran festa amb
l’organització al pavelló Miquel
Poblet de la presentació de tots els
equips d’aquesta temporada. El
club lassal·lià mou durant aquest
curs al voltant de 250 jugadors,
distribuïts en un total de 18 equips:
un prebenjamí mixte; un benjamí,
un aleví, un infantil, dos juvenils,
tres sèniors i un màster a la categoria masculina i un benjamí, un
aleví, un infantil, dos cadets, un juvenil, un sènior i un màster, a la femenina. L’entitat ha aconseguit la
paritat de sexes entre els seus integrants ja que pot presumir d’haver
creat conjunts femenins a totes les
categories. A més, també hi ha dones al seu cos tècnic, entre els seus
delegats i a la seva junta directiva.
L’acte de presentació es va iniciar
amb una fotografia de família amb
tots els integrants del club. Posteri-

orment, els jugadors i entrenadors
de cada conjunt van anar sortint a
la pista, rebent el passadís d’honor
per part dels membres dels dos
primers equips. Abans dels parlaments oficials, el CH La Salle va
mostrar la seva adhesió al manifest
del món de l’esport català amb
motiu del Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència vers les
dones.
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Satisfacció. Durant la seva inter-

venció, el president del club lassallià, Enric Expósito, va agrair la
tasca que fan els jugadors i tècnics
per defensar els colors de l’entitat
i es va mostrar “orgullós d’haver
aconseguit que el CH La Salle sigui un dels pocs equips de
l’handbol català que té paritat
de gènere i equips femenins a totes les categories”. Per la seva part,
Salvador Gunxens, que va acudir
en representanció de la Federació
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Com un exemple més de la filosofia igualitària del CH La Salle, els jugadors dels sèniors A femení i masculí es van situar junts sobre la pista

Catalana d’Handbol, va felicitar
l’entitat local per la feina feta i va
demanar a tots el assistents que
donin el seu suport a la iniciativa
legislativa popular que impulsa la
Unió de Federacions Esportives
de Catalunya per demanar una
reforma de la llei de l’esport català.

Quatre derrotes
seguides del sènior A

D45677  789 Salvador Guxens, Salvador Serratosa i Enric Expósito durant els parlaments

13 primer equip del CH La Salle
ha baixat fins a la 13a posició
del grup D de Primera Estatal. El
conjunt ha perdut el seus últims
quatre partits contra el Joventut
Handbol Mataró (29-19), el CH
Sant Esteve de Palautordera (3235), el CH Palautordera (29-23) i
la UE Sarrià (23-30) | RJ

Per últim, el regidor d’Esports de
l’Ajuntament, Salvador Serratosa
(ERC), va desitjar sort als equips
lassal·lians durant aquesta temporada i va esperonar als integrants dels dos primers equips
perquè són “un mirall per a
tots els jugadors del planter”.

Final de festa. La presentació va

concloure amb una actuació dels
Castellers de Montcada, que van
fent un pilar i van desplegar una
bandera del club lassal·lià amb
l’ajuda, fent la pinya, de tots els
seus jugadors i entrenadors que
estaven sobre la pista.
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TAEKWONDO

Claudia Pina brilla amb la selecció,
que jugarà la final contra Mèxic
al Mundial de Poomsae
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La montcadenca és la segona golejadora del torneig amb un total de 5 dianes

Ha obtingut la medalla de bronze a la categoria màster 50

Rafa Jiménez | M==PN

Soomi Jo Lee, del Club Lee
Young Montcada, va guanyar la
medalla de bronze a la categoria
màster 50 durant el Campionat
del món de Poomsae que es va
disputar a la Xina Taipéi entre
el 15 i el 18 de novembre. El club
local també va estar representat
pel Trio 2 masculí format per

gols en els cinc partits que ha disputat en aquest Mundial, sent la
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gols a Corea del Sud (2-0), sent
escollida com la millor jugadora
del partit, i també va veure porta en l’últim enfrontament de la
primera fase contra el Canadà
(5-0), en els quarts de final davant Corea del Nord (1-1) i en la
semifinal.

segona máxima golejadora del
torneig amb dos gols menys que
la ghanesa Mukarama Abdulai.
La davantera blaugrana de 17
anys només es va quedar sense
marcar en el segon partit de la
primera fase contra Colòmbia
(1-1). En el debut, li va fer dos

WORLD TAEKWONDO

Decisiva. Claudia Pina suma cinc

José Luis Estudillo, Sergi de Castro i Joel Lee, que es va quedar a
les portes de guanyar una medalla, arribant als quarts de final.
La selecció espanyola va ser la
delegació més nombrosa amb un
total de 50 esportistes i va finalitzar el Mundial amb un balanç
de quatre medalles de bronze | RJ

FIFA.COM

Claudia Pina, jugadora montcadenca del FC Barcelona, disputarà amb la selecció espanyola
sots-17 la final del Mundial de
la categoria que s’està celebrant
a l’Uruguai. Espanya va obtenir la seva classificació el dia 28
després de guanyar la semifinal
contra Nova Zelanda per 2 a 0
amb gols de Pina, al minut 39,
i Irene López, al 48’. La davantera montcadenca, que va lluir
el braçalet de capitana, va ser
escollida com la millor jugadora
del partit.
El rival d’Espanya a la final que
es disputarà l’1 de desembre
(23h), i que es podrá veure pel
canal Eurosport, serà Mèxic,
que va eliminar a Canadà (1-0).

u##<P v# w9 la primera per la dreta, acompanyada al podi per altres tres esportistes

FUTBOL

La UE Sant Joan-Atlètic baixa fins a L’FB Montcada femení
l’antepenúltima posició del seu grup escala fins al vuitè lloc
Les vermelles van empatar contra el tercer a la darrera jornada

Amb un total d’11 punts, la
UE Sant Joan-Atlètic ha baixat
fins a la 16a posició del grup 1r
de Primera Catalana després
d’haver encaixat tres derrotes
consecutives contra el CF
Sabadell Nord (4-1), la UE
Tona (1-2) i l’Escola Esportiva Guineuta (3-1). L’equip de
Paco Hidalgo ha guanyat dos
partits en 13 jornades i només
ha sumat quatre dels últims 24
punts en joc | RJ

L’FB Montcada és vuitè al grup
2n de 1a Catalana després d’empatar a l’estadi de Can Sant Joan
contra el CE Llerona (1-1), que
és tercer amb els mateixos punts
que el segon, la Penya Blanc-iblava la Roca. L’equip d’Antonio
Moya suma 8 punts i té pendent
disputar el partit de la 10a jornada contra la UE Estartit que es
va ajornar pels problemes de les
gironines per arribar a Montcada a causa de la pluja | RJ

RAFA JIMÉNEZ

L’equip de Paco Hidalgo ha encaixat tres derrotes consecutives a Primera Catalana
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Amb un partit menys, l’FB Montcada és vuitè

La UD Santa María B
lluita per l’ascens a Primera Catalana suma els primers punts

OQ RS TUVWXYZY [\ ]YVW^ _`a [V QY

SÍLVIA ALQUÉZAR

L’equip que entrena Claudio Festa ha aconseguit nou victòries en 13 jornades
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El CD Montcada encadena
sis jornades sense perdre amb
un balanç d’un empat i cinc
victòries, les dues últimes contra el Sant Andreu Atlètic (1-5)
i el CE Europa B (1-0). Amb
aquesta ratxa de bons resultats,
l’equip de Claudio Festa suma
29 punts i ocupa la tercera
posició al grup 2n. Els verds
estan empatats amb el CCD
Turó de la Peira i a només dos
punts del líder, l’EF Mataró | RJ

Ha encadenat una victòria i un empat en dues jornades
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La UD Santa María B viu el seu millor moment

El segon equip del club de Terra Nostra, que havia encadenat
sis derrotes seguides, ha puntuat als seus dos últims partits
gràcies a una victòria contra el
CF Ripollet B (4-2) i a un empat contra l’EF Bonaire B (4-4).
L’equip d’Enrique Gómez ha
pujat fins a l’onzè lloc del grup
8è de 4a Catalana amb 4 punts.
D’altra banda, el primer equip
és sisè al grup 9è de 3a Catalana amb 23 punts | RJ
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.....també és notícia..................................
FUTBOL SALA
   

comença el mes
de desembre amb
la presentació
oficial de tots
els seus equips
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El CFS Montcada organitza l’1 de desembre al pavelló Miquel Poblet,
a les 19.30h, la presentació de tots els equips que ha confeccionat
per aquesta temporada. L’acte començarà després dels partits que
jugaran el juvenil A i el primer equip contra el CET 10 (15.30h) i l’FS
Gràcia (17.30h), respectivament. Ambdós equips, que tenen el patrocini de l’empresa Broncesval, necessiten la victòria per sortir de la
zona baixa de la classificació a les seves respectives lligues. Després
de la disputa d’11 jornades, el juvenil A és quart per la cua al grup 5è
de Divisió d’Honor Nacional amb 9 punts i un balanç de tres victòries
i vuit derrotes. Per la seva part, el sènior A és penúltim al grup 1r de
Tercera Divisió Nacional amb 6 punts en 10 jornades (una victòria,
tres empats i sis derrotes). Entremig dels punts que va aconseguir
contra el CE Vacarisses (4-4) i el Grups Arrahona (2-2), l’equip d’Álex
Fernández va encaixar una altra derrota en el partit ajornat a la pista
del CFS Arenys de Munt (4-0) i que corresponia a la 6a jornada | RJ
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L’equip sènior de l’AEE Montserrat Miró va haver d’esperar fins a
la quarta jornada per poder fer el
seu debut al grup B de Segona
Divisió. L’equip que entrena Aida
Rodríguez, jugadora del primer
equip del CK Montcada, va disputar el seu primer partit el 25 de
novembre amb una derrota a la
pista coberta de la Zona Esportiva Centre contra el CK Badalona
(15-22). Al grup A, el CK Montcada B ha guanyat els tres partits
que ha disputat fins ara, els dos
últims contra el CK Castellbisbal
B (10-27) i el Platja d’Aro KC B
(23-24). El conjunt que dirigeix
Sergio Perales és el lider amb sis
punts i està empatat amb el CK
Badalona, que també es manté
invicte després de tres jornades.

L’AE Can Cuiàs, que va remuntar
en el seu últim partit a la pista del
CFS Cerdanyola 2006 (3-4), continua situat a les primeres posicions
del grup 3r de Segona Catalana
amb un ple de sis victòries. L’equip
de Toni Moreno és segon amb els
mateixos punts que el CE Escola
Pia B. El sabadellencs han disputat
un partit més ja que l’AE Can Cuiàs
va suspendre, per culpa de la pluja, el seu enfrontament de la 6a
jornada contra l’Sport Sala Santa
Perpètua | RJ

L’equip blau encara no coneix la victòria després de la disputa de 9 jornades al grup 6è del Campionat de
Catalunya de Tecera Categoria. Les
montcadenques, que van descansar
el cap de setmana del 17 i 18 de novembre, ocupen l’última posició amb
vuit derrotes, l’última contra el CB
Granollers 3 (48-53). D’altra banda,
el sènior A masculí ha baixat fins al
cinquè lloc al grup 7è de 3a després
d’encaixar la seva segona derrota a la
pista de l’AE Stucom (90-71) | RJ

de la classificació i acumula sis triomfs consecutius

organitzaran diferents activitats durant el període nadalenc
La Unió Escacs Montcada organitza el 21 de desembre un Torneig de
Nadal per a infants fins als 12 d’anys que es farà al pavelló Miquel Poblet (17.30h). Per la seva part, l’FB Montcada prepara la primera edició
del campus de Nadal que se celebrarà a l’estadi de la Ferreria, de 9 a
13h, els dies 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener. A més, el dia 29
el club vermell farà un torneig per a jugadors alevins a la Ferreria, de 10
a 18h, i un altre per a benjamins a Can Sant Joan, de 10 a 16h. D’altra
banda, el campus de tecnificació del CFS Montcada es farà del 2 al 4
de gener al pavelló Miquel Poblet, de 9 a 13h. Les inscripcions s’han
de fer del 3 al 17 de desembre a les oficines del club (Tarragona, 3) | RJ
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perden en els seus darrers enfrontaments a fora de casa

Amb 7 punts, l’FB Montcada ha baixat fins al desè lloc del grup 3r de
Segona Catalana després de perdre els seus dos últims partits com a
visitant a les pistes del CE Inter Sentmenat (5-4) i el CE Escola Pia B
(9-4). Per la seva part, el Maderas San Andrés CFS Montcada B, que
va perdre el seu darrer enfrontament a casa de l’FS Aiguafreda (7-6), és
sisè amb 10 punts, tot i que té pendent el partit de la 6a jornada contra
el CFS Cerdanyola 2006 que es va ajornar per culpa de la pluja | RJ

TENNIS DE TAULA

PILAR ABIÁN

NADAL
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per als sèniors B i C
del CTT La Unió
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El sènior B del CTT La Unió –a la
foto, un dels seus jugadors– va
aconseguir el 17 de novembre contra el TT Calella (4-2) el seu primer
triomf al grup 2n de Segona A Provincial i és, amb 2 punts, penúltim
després de 8 jornades. Al grup 2n
de Tercera Provincial, el sènior C va
estrenar el seu registre de victòries
el 25 de novembre a casa del TT
Els 8 de la Garriga (2-4) i també és
penúltim, amb dos punts, després
d’haver jugat sis partis. D’altra banda, el sènior A ha perdut a les dues
últimes jornades i és setè, amb 8
punts, al grup 1r de Preferent | RJ

El CP Montcada va rebre el 23
de novembre a Castelldefels, durant la 16a Gala de la Petanca
Catalana ‘Homenatge als Campions’ que va organitzar la Federació, els dos trofeus de lliga que
va aconseguir la temporada passada i que van permetre l’ascens
del sènior femení a 1a Catalana
i del sènior B masculí a 4a. A la
foto, d’esquerra a dreta, el federatiu Cándido Robles i el president del club, Daniel Ferrer | RJ

als campions organitzada per la Federació catalana

EXCURSIONISME
 c

de la Llacuna, destí de l’última proposta de
l’any al cicle de sortides del Montcada Camina
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col·laboració de l’IME proposa una nova sortida de 10 km que es farà
el 2 de desembre amb destinació al Parc de la Llacuna-Ripollet i que
serà l’última d’aquest any. Les persones interessades a fer-la es poden
inscriure a la seu de l’IME (Tarragona, 32), per telèfon (935 650 999) o al
correu electrònic ime@montcada.org. D’altra banda, el Cim ha anunciat
que el dia 9 farà una excursió al poblat ibèric de Les Maleses per col·locar
un pessebre. El punt de sortida serà el pavelló Miquel Poblet, a les 9h | RJ

CP MONTCADA

D’altra banda, el CK Montcada
A va obtenir el 24 de novembre
la seva primera victòria a la pista
del Platja d’Aro (21-25) després
de perdre els seus dos primers
partirs. L’equip de David Rúa és
quart amb 2 punts | RJ

segueix sense guanyar

)

RAFA JIMÉNEZ

LAURA GRAU

amb una derrota contra el CK Badalona (15-22)
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FUTBOL SALA

tercer amb dues victòries
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A l’última jornada, va encaixar la seva única derrota

CFS Montcada és líder del seu grup
Suma 18 punts i és primer, empatat amb altres dos equips, al grup 4t de Primera Divisió

SÍLVIA ALQUÉZAR

Rafa Jiménez | M==PN

Amb un balanç de 18 punts
fruit de sis victòries i una derrota, el cadet A del Maderas San
Andrés CFS Montcada A és
el líder del grup 4t de Primera
Divisió. L’equip que entrena
Xavi Romeo està empatat al
capdavant de la classificació amb
l’FS Sant Cugat, que va provocar
l’única ensopegada dels montcadencs a la 4a jornada amb un 3 a
1, i el Futsal Athletic Vilatorrada
(6-3), que va perdre a la 5a jornada en la seva visita al pavelló
Miquel Poblet amb un 6 a 3.

la pista del CK Badalona (917), triomf que va repetir dues
setmanes després contra el KC
Sant Llorenç (20-11). A l’última jornada, els júniors van
encaixar la seva primera derrota contra el Platja d’Aro KC
(21-11) | RJ

Amb un total de 4 punts,
l’equip júnior de l’AEE Montserrat Miró és tercer al campionat júnior que organitza la
Federació catalana de korfbal.
El conjunt que entrena Aída
Rodríguez va debutar el 4 de
novembre amb una victòria a
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L’equip júnior de l’AEE Montserrat Miró ha començat la lliga amb dues victòries i una derrota

FUTBOL FEMENÍ
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encara no ha pogut sumar cap punt
L’equip, que només ha fet un gol en sis partits, és penúltim al grup 4t de 2a Divisió

BÀSQUET
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encadena vuit derrotes
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w y@ Vilassar de Mar B va marcar 9 gols a l’estadi de Can Sant Joan el 18 de novembre

El cadet-juvenil femení de l’FB
Montcada encara no ha pogut
sumar cap punt després de la disputa de sis partits al grup 4t de
Segona Divisió juvenil. L’equip
que entrena Alberto Cerón és
penúltim amb un únic gol a favor
que va aconseguir en el seu debut
contra el FC Cerdanyola (1-3).
L’últim partit de les montcadenques al camp de l’EF Barberà-Andalucia es va ajornar i el seu darrer enfrontament va finalitzar
amb una derrota a l’estadi de
Can Sant Joan contra la UE
Vilassar de Mar B (0-9) | RJ

L’atleta de la JAM va fer el recorregut en 17 minuts i 7 segons

Trobada
d’activitats
esportives
escolars

Amb un temps de 17 minuts i 7
segons, Joan de la Torre, de la
Joventut Atlètica Montcada, va
aconseguir la victòria a la categoria sots-18 a la 25a edició del
Cros Internacional de Sòria que
es va disputar el 18 de novembre.
En aquesta competició, també
hi van participar els sèniors
Hugo Calvó i Xavier Aguirre; el
màster 1 Juan Luis Ramon i el
veterà Javier de la Torre | RJ

L’Institut Municipal d’Esports
i Lleure organitza el 15 de desembre, de 9 a 13h, una trobada esportiva al pavelló Miquel
Poblet per fer una exhibició del
ventall d’activitats extraescolars esportives que es fan als
col·legis locals. Hi participaran
alumnes de les escoles Reixac
Font Freda, el Viver, el Turó,
Elvira Cuyàs i FEDAC Montcada | RJ
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JAM

guanya el Cros de Sòria
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El cadet C de la UB MiR no suma cap victòria

El cadet C de la UB MiR encara no ha pogut aconseguir
cap victòria al grup 2n del
Campionat de Catalunya cadet de primer any. L’equip que
dirigeixen Lorena Bascón i
Joan Lasús ocupa l’última posició després d’encadenar vuit
derrotes seguides, les dues últimes contra dos equips de la
part alta de la classificació com
són el CB Santfeliuenc Blau
(96-24) i La Salle Ploms Reus
(59-66) | RJ
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cinquè amb quatre triomfs
L’equip, amb cadets i juvenils, juga al grup A de 2a Catalana
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cinquè al grup A de Segona Catalana després de la disputa de
sis partits. L’equip que entrena
Marc Puig, i que barreja jugadors juvenils i cadets, suma 8
punts amb quatre victòries i dues
derrotes. Després de guanyar els
primers quatre partits, ha perdut
a les últimes dues jornades contra l’AEH Les Franqueses (2225)i el CH Canovelles (15-14) | RJ

$,
)

ø//
(

÷/
El juvenil B ha perdut el seus dos últims partits

