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KORFBAL
Els dos equips del CK Montcada i 

el júnior de l’AEE M. Miró jugaran 

les semifi nals de la Copa Catalana

Els jugadors del planter del CFS 
Montcada David Segovia, veí de 
Can Cuiàs i capità del juvenil A, 
i Martí Puig, porter de Palau de 
Plegamans que forma part del 
juvenil B tot i tenir edat de cadet, 
no s’han pogut classifi cat per dis-
putar la fase fi nal del Campionat 
d’Espanya amb les seleccions 
catalanes sots-19 i sots-16, respec-
tivament. 
A la fase prèvia, que es va cele-
brar entre el 25 i el 27 de gener 
a Martorell, la selecció sots-19 
va fi nalitzar a la segona posició, 
amb un balanç de dues victòries 
–contra Madrid (2-1) i Euskadi 
(8-0)– i una derrota –contra Cas-
tella la Manxa (1-2). Per la seva 
banda, la selecció sots-16, que 
també va obtenir dos triomfs –
contra Euskadi (4-2) i Castella la 
Manxa (4-3)– i només va perdre 
un partit enfront Madrid (3-5), 
va acabar al tercer lloc, empatat 
amb dos equips més. 
Castella la Manxa va obtenir la 
classifi cació per a la fase fi nal a 
les dues categories | RJ

Representació 
local a la fase 
prèvia del 
campionat 
d’Espanya
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un dels dos conjunts sèniors de 
l’esport local que, conjuntament 
amb el CH La Salle, pot presumir 
d’estar disputant una lliga de cate-
goria estatal. Durant l’època que 
Eusebio Carrero va ser el seu pre-
sident, el club local es va convertir 
en un referent del futbol sala cata-
là, jugant durant nou temporades 
seguides, entre el 1997 i el 2006, a 
Divisió de Plata, la segona màxi-
ma categoria professional. L’equip 
va arribar a disputar set vegades el 
play-off d’ascens, sis d’ells consecu-
tius, però mai va poder fer realitat 
el somni de pujar a Divisió d’Ho-
nor. Al 2006, Carrero va renunciar
a continuar a Plata per motius 
econòmics i durant aquest temps 
l’equip s’ha mantingut en alguna 
de les quatre categories estatals, 
amb diferents ascensos i descensos. 
Al 2013, va disputar el play-off per 
tornar a Plata (actual 2a Divisió), 
però va renunciar a un hipotètic 
ascens per manca de pressupost. 
Des del 2016, quan va patir el seu 
últims descens, l’equip ha jugat a 
3a Nacional. Després d’haver estat
tercer i sisè a les últimes dues lli-
gues, l’actual plantilla es va dis-
senyar per seguir progressant, 
però la realitat ha estat molt dife-
rent. A l’inici de la segona volta, 
l’equip d’Álex Fernandez és úl-
tim del grup 1r amb 11 punts (2 
victòries, 5 empats i 9 derrotes). 

Tot i la pressió de córrer el perill
de deixar les categories estatals 
després de més 20 anys i baixar a 
Divisió d’Honor catalana, el tècnic 
es veu amb forces de continuar i 
lluitar per la salvació: “Mentre 
tinguem opcions, hem de seguir 
treballant. Encara queda tota la 
segona volta, i no hem vist cap 
equip que hagi estat molt supe-
rior a nosaltres”. 

Ratifi cació. El president del club, 
Pedro Litrán, es mostra molt de-
cebut amb la temporada però, de 
moment, ratifi ca Fernández en el 
seu càrrec. Litrán fa una crida a 
l’afi ció per donar suport a l’equip 
en el transcendental partit que juga-
rà el 2 de febrer al pavelló Miquel 
Poblet contra l’FS Montsant (18h) i 
que qualifi ca com “vital i decisiu”. 
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D’esquerra a dreta, Martí Puig i David Segovia
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]̂_`ab _cde`edfgh ia j nalitzat la 

primera volta al grup 1r de 1a Ca-

talana al novè lloc amb 12 punts i 

un balanç de quatre victòries i vuit 

derrotes en 12 jornades. L’equip 

de Xavi Romeo ha encadenat qua-

tre derrotes seguides –les dues 

últimes contra el CFS Palau-Penya 

Barcelonista (4-3) i l’AE Montmeló 

(2-6)– i ha vist reduït fi ns als cinc 

punts el seu avantatge amb les po-

sicions de descens a 2a Divisió | RJ

Quatre derrotes 
seguides per al femení
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22è aniversari

El record del teu somriure 
roman per sempre.
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Els dos equips del CK Mont-
cada s’han classifi cat per 
disputar les semifi nals de la 
Copa Catalana A i B després
de superar l’eliminatòria de 
quarts de fi nal que es va celebrar 
el 19 de gener a Platja d’Aro. El 
sènior A va derrotar el Sant 
Llorenç KC (7-35) i disputarà 
la semifi nal contra el Vall-
paradís, que va eliminar l’AEE 
Miró (11-41).
A la Copa Catalana B, el CK 
Montcada B va obtenir el seu 
bitllet per a semifi nals gràcies 
a la victòria contra el CK Bar-
celona B (13-19) i el seu proper 
rival serà el Platja d’Aro KC B. 
D’altra banda, el conjunt júnior 
de l’AEE Miró també jugarà la 
semifi nal de la Copa de la seva 
categoria. El conjunt montca-
denc va obtenir la seva clas-

sifi cació el 22 de desembre a 
Castellbisbal contra el Badalo-
na (17-11) i el seu proper rival 
serà el CK Vallparadís. Totes 
les semifi nals de Copa es dis-
putaran el 23 i 24 de febrer a 
Sant Llorenç (Terrassa).

Lliga. El CK Montcada A va 
aconseguir el 27 de gener la seva 
segona victòria contra el CK 
Castellbisbal (21-18) i és quart 
a Primera Divisió. A Segona, el 
sènior B també és quart després 
d’empatar a 20 contra el CKC B.

Els partits de semifi nals es disputaran el 23 i 24 de febrer a Sant Llorenç, Terrassa

El CK Montcada A i B i el júnior del 
Miró continuen endavant a la Copa

KORFBAL

HI z{ |XLJ('&' A és el vigent subcampió de la Copa Catalana A i vol arribar a una nova fi nal 

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

Rafa Jiménez | $%&'(()*
L’equip de Paco Hidalgo es troba a cinc punts de la salvació
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segueix sent el cuer

La UE Sant Joan-Atlètic, que no-
més ha aconseguit quatre punts 
a les últimes 9 jornades, continua 
ocupant l’última posició al grup 
1r de Primera Catalana. L’equip 
que entrena Paco Hidalgo suma 
un total de 15 punts i es troba a 
cinc de la salvació després d’ha-
ver iniciat la segona volta amb 

dues derrotes seguides contra el 
CF Lloret (2-1) i el CF Palamós 
(2-3). “Som conscients que es-
tem en una situació delicada, 
però no creiem que ja esti-
guem sentenciats. La plantilla 
està compromesa i la clau serà 
fer-nos forts en els nostres par-
tits a casa”, ha dit Hidalgo | RJ 
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El primer conjunt del club 

de Terra Nostra encadena 

set jornades sense perdre 

amb dos empats i cinc vic-

tòries, les dues últimes con-

tra el CF Santa Eulàlia de 

Ronçana (1-0) i l’At. Vallès 

(0-4). L’equip de Robert Vi-

lla suma 37 punts i és cin-

què al grup 9è de Tercera 

Catalana. D’altra banda, el fi lial ha baixat fi ns a la penúltima posició del 

grup 7è de Quarta Catalana després d’encaixar dues derrotes seguides a 

la Ferreria contra l’At. Polinyà (0-1) –a la foto– i l’EF Base Ripollet (0-2) | RJ 
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L’equip d’Antonio Moya, 

que va iniciar la segona 

volta amb un meritori 

empat a l’estadi de Can 

Sant Joan contra el FC 

Martinenc (3-3) –a la 

foto–, va encaixar el 26 

de gener una contun-

dent golejada al camp 

del CF Penya Blanc-i-

Blava la Roca (9-0). Les 

montcadenques sumen 

20 punts i mantenen el vuitè lloc al grup 2n de Primera Catalana | RJ 
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El CD Montcada suma la seva tercera derrota

L’equip verd va iniciar la 

segona volta al grup 2n 

de Segona Catalana amb 

una derrota a l’estadi de 

la Ferreria contra el CE 

Premià (1-4) –a la foto–,  

que trencava amb una 

ratxa de deu jornades 

sense perdre. El conjunt 

que entrena Claudia Fes-

ta manté, però, la tercera 

posició després de guanyar una setmana més tard al camp de l’At. Sant 

Pol (2-3), remuntant a la segona part un marcador advers de 2 a 0 | RJ 
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El sènior A del CH La Salle
s’ha complicat la seva situació 
al grup D de Primera Estatal 
després d’haver encaixat qua-
tre derrotes seguides, les dues 
últimes contra el CH Sant Es-
teve Sesrovires (23-25) i l’OAR 
Gràcia (29-20), en partits cor-
responents a la segona volta. 
L’equip de Pau Lleixà ha baixat
fi ns a l’onzena posició amb 13 
punts i només té quatre més 
que l’H. Sant Joan Despí i La 
Salle Bonanova, que ocupen 
l’antepenúltima i la penúltima 
posició, respectivament | RJ 

Només té un avantatge de quatre punts respecte les primeres posicions de descens 

El CH La Salle perd quatre partits 
seguits i s’apropa a la zona baixa 
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ÂÃÄbfhÅ a una espectacular ratxa

de vuit victòries seguides, el sè-

nior B masculí del CH La Salle 

ha fi nalitzat la primera volta a 

la segona posició del grup B 

de Tercera Catalana. L’equip de 

Javier Córdoba suma 22 punts 

i es troba a tres del líder, el CH 

Sant Esteve de Palautordera, 

un dels dos únics equips, junta-

ment amb el Llavaneres-Caldes 

d’Estrac Atlètic, que l’ha pogut 

derrotar aquesta temporada | RJ 

El sènior B es consolida 
a la segona posició
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....també és notícia...................................

Æ� ³ ���� ��¥ ���Ç�
inicia una nova 
temporada amb 
bons resultats a 
Alcañiz i Montmeló

PATINATGE
El Roller Can Cuiàs va començar el 19 i 20 de gener una nova tem-

porada amb la seva participació a la Invernal, que es va dispu-

tar al circuit de Motorland, a Alcañiz (Terol). Eva Mora i Jordi La-

gares van aconseguir la victòria a les categoria absoluta femenina 

i masculina, respectivament. Lagares va batre el rècord en dis-

tància de l’equip local amb 84 quilòmetres en 16 voltes. Una 

setmana més tard, el Roller Can Cuiàs va participar amb 50 esportis-

tes, entre patinadors, runners i ciclistes, a la prova solidària ‘Mou-te per 

l’esclerosi múltiple’ que es va fer al circuit de Montmeló. Entre els espor-

tistes sèniors, i a la cursa de 10 km en patins, Jordi Lagares va ser segon 

a la categoria absoluta masculina, acabant tercer a la general. Sheila 

Franco i M. Carmen ‘Bitxo’ Gómez van obtenir la segona i tercera posició, 

respectivament, a l’absoluta femenina. A la Milla, Isaac Rodríguez va ser 

el millor a la categoria absoluta masculina | RJ
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El Club Català de Tir amb Arc 

Can Piqué va obtenir dos podis 

al Campionat de Catalunya de Tir 

en Sala que es va disputar el 27 

de gener a Torrefarrera (Lleida) 

per a les categories júnior, sènior 

i veterans. Félix Pérez –a la foto, 

el primer per l’esquerra– va acon-

seguir la medalla de plata a la ca-

tegoria veterà en arc recte mentre 

que Tolo Jiménez va emportar-se 

el bronze a la categoria sènior en 

arc nu. Els altres representants del 

club local van ser Yolanda Aran-

say i Josep Sánchez. El CCTA serà 

l’organitzador de la segona tirada de la Lliga Catalana de Camp que es 

disputarà el 10 de febrer a les instal·lacions de Can Piqué | RJ

CCDF

EXCURSIONISME
� ²�¥È� �� ¦��cera edició del Montcada Camina
El cicle que promouen El Cim i el CEAV amb la col·laboració de l’IME 

proposa la primera sortida de l’any que es farà el 3 de febrer amb des-

tinació a Sant Pere de Reixac. Les persones interessades a fer aquesta 

excursió, de 12 km, es poden inscriure a la seu de l’IME (Tarragona, 

32), per telèfon (935 650 999) o a través del correu electrònic ime@

montcada.org. Les inscripcions també es podran fer el mateix dia, a 

les 8.30h, en el punt de sortida, davant del pavelló Miquel Poblet | RJ

Després de la disputa de 14 par-

tits, el primer equip del CTT La 

Unió –a la foto– s’ha consolidat 

a la sisena posició del grup 1r 

de Preferent Provincial després 

d’haver encaixat una única derro-

ta contra el líder, la UE Sant Cugat 

(2-4), a les últimes cinc jornades. 

Els montcadencs estan a quatre 

punts del cinquè, el TT Castell-

defels, i tenen el mateix avantatge 

respecte al setè, el CTT Sant Quin-

tí de Mediona. El primer classifi -

cat del grup disputarà el play-off 

d’ascens i els quatre següents ju-

garan el play-off per posicions | RJ

El complex esportiu situat a Pla 

d’en Coll ha preparat una sèrie 

d’activitats durant el mes de febrer 

per celebrar el seu 15è aniversari. 

Al marge de la seva programació 

habitual amb activitats dirigides a 

les sales de fi tness o a la piscina, 

s’ha organitzat un partit de water-

polo obert a tota la població que 

es disputarà el 3 de febrer, a les 

11.30h –a la foto, el partit de l’any 

passat. El dia 14, amb motiu de la 

celebració dels Dia dels Enamorats, 

les parelles dels socis i sòcies tin-

dran accés lliure a la instal·lació | RJ

Montcada Aqua prepara
el seu 15è aniversari

CELEBRACIÓ
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es consolida al sisè lloc

El club Lee Young Montcada va ob-

tenir set medalles al Campionat de 

Catalunya de Poomsae que es va 

disputar el 20 de gener a Barcelo-

na. Joel Lee –a la foto, al centre– i 

Soomi Jo Lee van guanyar la me-

dalla d’or a les categories sènior 2 

masculí i màster 1 femení, respec-

tivament. Alba Rodríguez i Chris-

tian Villar van emportar-se la plata 

a la categoria parella 1. Villar també 

va guanyar el bronze a la categoria 

sènior 1, idèntic metall que també 

van aconseguir Raúl David, a la 

mateixa categoria, el júnior Ian Pa-

tón i el màster 1 Javier Caparrós | RJ
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El sènior B masculí de la UB MiR 

ha fi nalitzat la primera volta al grup 

1r del Campionat Territorial Sènior 

A a l’onzena posició amb un balanç 

de 4 victòries i 9 derrotes en 13 jor-

nades. L’equip que entrena Víctor 

Haro va tancar la primera part de la 

competició amb dos triomfs seguits 

contra la UB Llefi à B (71-60) i Les 

Franqueses B (49-58) que li van 

permetre trencar amb una ratxa 

negativa de set derrotes consecuti-

ves. D’altra banda, el primer equip 

blau ha acabat la primera volta a la 

tercera posició, amb un balanç de 

10 victòries i 3 derrotes, al grup 7è 

de Tercera | RJt F>F
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ªs

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

El Lee Young Montcada torna del Campionat de 
Catalunya de Poomsae amb un total de set medalles

TAEWKONDO

Æ� �É¥� � ® �� �� ¢® §�³ Ï nalitza la primera volta amb 
dues victòries després d’encaixar set derrotes seguides 
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l’AE Can Cuiàs a Segona Catalana i li treu el lideratge 

FUTBOL SALA

Tot i que anava guanyant per  2 a 4 

a manca de tres minuts per al fi nal, 

l’AE Can Cuiàs –a la foto, de rosa, 

en un derbi– va encaixar el 19 de 

gener la primera derrota de la tem-

porada a la pista del CE Escola Pia 

B (5-4), que és el nou líder del grup 

3r de Segona Catalana amb dos 

punts més que els montcadencs. 

El Can Cuiàs ha acabat la primera 

volta al segon lloc amb 34 punts 

–12 més que el tercer– mentre que 

el CFS Montcada B i l’FB Montcada 

sumen 13 punts i ocupen el novè i 

desè lloc, respectivament | RJ
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El CCTA Can Piqué guanya dos metalls de plata i 
bronze al Campionat de Catalunya de Tir en Sala 

TIR AMB ARC
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La Joventut Atlètica Montcada ha obert el termini d’inscripcions per 

poder participar a la 7a edició de la Montescatano, que es disputarà 

el 28 d’abril a la serralada de Marina. Aquesta prova, que forma part 

del calendari de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 

estarà integrada per tres curses: la llarga, de 21,7 km que també 

acollirà el Campionat de Catalunya Universitari; la clàssica, de 16,8 

km, i la curta, de 10,7 km. Els interessats s’han d’apuntar a la pàgina 

web montescatano.cat i els preus de les inscripcions oscil·len entre 

els 14 i els 21 euros. D’altra banda, Hugo Calvó i Laura Gil van obtenir 

la segona posició a les categoria júnior a la 58a edició d’aquesta com-

petició que es va disputar el 27 de gener a Sabadell | RJ

EQUIPAMENTS
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Les obres per millorar la pista de la Zona Esportiva Centre es retarden tres 

setmanes, per motius aliens a l’Ajuntament, i començaran el 25 de fe-

brer. Aquesta primera fase, subvencionada per la Diputació de Barcelona 

amb un pressupost de 40.000 euros, consistiran en posar una coberta al 

sostre per millorar la impermeabilitat, l’aïllament tèrmic, així com evitar la 

reverberació del so. Finalment, l’empresa encarregada farà les obres per 

damunt de l’actual coberta, fet que permetrà que la instal·lació es pugui 

utilitzar durant els caps de setmana i per als entrenaments amb un horari 

posterior a la fi nalització dels treballs dels operaris. La previsió és que les 

obres durin dues setmanes, tot i que el temps d’execució podria ampliar-

se en funció de les condicions metereològiques | RJ
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El campionat comarcal de 
natació dels Jocs Esportius Esco-
lars de Catalunya que organitza 
el Consell Esportiu Vallès Occi-
dental Sud va començar el 19 
de gener amb la celebració de 
la 1a jornada en estils papallo-
na i lliures al complex esportiu 
Montcada Aqua. L’Escola de 
Natació Montcada va competir 
amb un total de 20 nedadors i 
pel que fa als resultats, cal de-
stacar la victòria de l’aleví Eric 
Díaz a la cursa del 50 metres lli-
ures. La infantil Nayara Godoy 
va ser segona als 100 metres 
papallona mentre que els alev-
ins Joan Sentís i Carla Misas 
van obtenir el tercer lloc als 50 
metres papallona i lliures, re-
spectivament. La infantil Gem-
ma Gómez també va ocupar el 
tercer lloc als 100 metres lliures. 
A les proves de relleu, l’EN 

Montcada va guanyar dues 
curses de 4x25 metres lliures 
a les categories aleví i benjamí 
mixtes. 
La competició que es va fer a 
Montcada amb la col·laboració 

de l’IME va comptar amb la 
participació de nedadors de 
Barberà, Cerdanyola, Ripol-
let i Badia. La següent jornada 
es disputarà el 16 de febrer a 
Ripollet.

NATACIÓ
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jornada del Jocs Esportius Escolars
Una vintena de nedadors locals van competir el 19 de gener a Montcada Aqua
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L’equip vermell juga a Segona Divisió i ha trencat una ratxa de tres derrotes seguides

FUTBOL
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quatre punts en els últims dos partits
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Amb una victòria al camp del 
FC Cerdanyola F (1-4) i un 
empat a casa contra el CE Sa-
badell E (1-1), l’infantil B de 
l’FB Montcada ha pogut tren-
car amb una ratxa negativa de 
tres derrotes seguides. L’equip 
vermell ocupa l’onzena posició 
al grup 51è de Segona Divisió 
amb 15 punts i un balanç de 4 
victòries, 3 empats i 7 derrotes. 
L’infantil B disputarà el 2 de 
febrer l’últim partit de la prim-
era volta al camp del penúltim, 
l’EF Sabadell C | RJ 
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Format per 9 jugadors, disputarà la fi nal a 6 de la lliga KIDS

KORFBAL
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amb èxit el seu aleví

Després de sis anys sense tenir un 
equip aleví,  l’AEE Montserrat
Miró ha pogut confeccionar 
aquesta temporada un conjunt 
format per alumnes de 5è i 4t 
de Primària de diferents escoles 
del municipi. L’aleví, que està 
competint a la Lliga KIDS que 
organitza la Federació Catalana 
de Korfbal, es va crear al setem-

bre amb sis nois que estudien 
als col·legis La Salle i Reixac 
i s’ha ampliat al mes de gener 
amb tres noies més gràcies a un 
acord de col·laboració amb l’es-
cola Font Freda. Aquest conjunt 
s’ha classifi cat per disputar la 
fi nal a 6 del primer trimestre de 
la Lliga KIDS que se celebrarà 
el 2 de febrer a Terrassa | RJ
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El teatre de La Unió es va omplir el 27 de gener per veure el festival 

d’hivern que va organitzar el Club Gimnàstic La Unió amb l’actuació 

de les seves 110 gimnastes, entre els seus grups d’escola i de com-

petició. L’activitat es va inspirar en el món del cinema, amb actua-

cions relacionades amb diferents pel·lícules | RJ
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L’aleví està entrenat per Aitana Segura i Nora Hendrikse, jugadores de l’equip sènior de l’AEE Miró

La montcadenca Mireia Téllez (CP Cobra) va ser segona

Adrián Rodríguez obté 
la victòria al ‘Mou-te’ 

El montcadenc Adrián Rodrí-
guez, del Roller Can Cuiàs, va 
guanyar la Milla de la cursa 
solidària ‘Mou-te per l’esclerosi 
múltiple’ que es va disputar el 27 
de gener al circuit de Montmeló. 
Rodríguez va ser el millor de la 
classifi cació general i va arribar 
per davant de la montcadenca 
Mireia Téllez, del CP Cobra, 
que va ser la més ràpida a la cate-
goria infantil femenina. Joan Ro-
dríguez, també del Can Cuiàs, 
va ser segon a la categoria infan-
til masculina mentre que Maria 

Rodríguez i Martina Fernández 
van ser segones i terceres, respec-
tivament, a la femenina  | RJ 
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anys, va guanyar dues medalles 

al Campionat d’Espanya AXA de 

promeses paralímpiques de nata-

ció que es va disputar el 26 i 27 

de gener a Valdemoro (Madrid). 

Sala, que va nedar en represen-

tació de la Federació Catalana 

d’Esports de Persones amb 

Discapacitat Física (FCEDF), va 

obtenir la medalla d’or a la pro-

va de relleus 4x50 metres estils 

mixt, fent equip amb Pol Sallent, 

Ariel Schrenck i Aminata Turon. 

Aquest conjunt també va guanyar 

la medalla de plata als 4x50 m. 

lliures mixt. La FCEDF va obtenir 

la victòria a la classifi cació per 

entitats, superant la Comunitat 

Valenciana i Castella i Lleó | RJ 

Marc Sala guanya dues medalles al Campionat 
d’Espanya de promeses paralímpiques  
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