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FUTBOL
El CD Montcada que entrena Claudio Festa 

segueix a la part alta de Segona Catalana, 

tot i els seus problemes interns

E� CFS Montcada ha decidit in-
troduir canvis a la seva estructu-
ra tècnica i esportiva per intentar 
millorar la situació del segon 
equip, que juga al grup 3r de Se-
gona Catalana. Oriol Ciurana, 
que dirigia el sènior B i l’aleví, 
va ser destituït a fi nals de gener 
per uns motius que el club no 
ha volgut fer públics. Ciurana, 
que va arribar al càrrec al març 
de 2018 en substitució de Juan 
Antonio Sarto, va dirigir el seu 
últim partit el 27 de gener amb 
una derrota contra l’FS Castellar 
B (4-5) que, un cop fi nalitzada la 
primera volta, va deixar l’equip a 
la novena posició amb 13 punts, 
a només tres del descens. 

Estratègia. Davant el perill que 
cinc jugadors d’aquest equip vol-
guessin marxar amb l’entrenador 
que els havia portat, el club es va 
moure ràpidament i va decidir 
recórrer al sènior C, equip de 
nova creació que estava jugant 
al grup 1r de Tercera Catalana. 
Els responsables tècnics del CFS 
Montcada van decidir retirar 
aquest conjunt de la competició 
i integrar els seus jugadors al sè-
nior B. De la mateixa manera, el 
seu entrenador, Roberto Gómez, 
va ser escollit com a substitut de 
Ciurana, qui ha estat reempla-
çat a l’aleví per Sergi Durán. El 
Hierros Iserte C, que havia su-

mat 12 punts en 12 jornades, va 
jugar el seu últim partit el 19 de 
gener amb una derrota a la pista 
de l’FS Alella B (3-2).
El nou projecte per al sènior B va 
començar el 9 de febrer amb una 
important victòria contra el CE 
Inter Sentmenat (4-1). Un resul-
tat que, fi ns i tot, va sorprendre 
el seu entrenador: “No m’espe-
rava guanyar en el debut con-
tra un bon rival i això ens ha 
de donar moral per aconseguir 
la salvació. Els jugadors, que 
van ser els primers que van 
voler tenir el gest d’ajudar el 
club en una situació tan com-
plicada, volen fer bé les coses”, 
ha dit Gómez. El proper partit 
del Maderas San Andrés B serà 
el derbi contra l’FB Montcada 
que es jugarà el 16 de febrer, a 
les 16h, a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre. L’equip 
que entrena José Luis Carras-
co va perdre el seu últim partit 
a casa de l’FS Cubelles (3-2) i 
arriba a aquest derbi a l’onzena 
posició amb 13 punts, a només 
un del descens. 

Nou derbi. A l’inici de la segona 
volta, l’AE Can Cuiàs torna a ser 
el líder del grup 3r amb 37 punts, 
tot i que el segon, el CE Escola 
Pia B, ha jugat un partit menys. 
El 24 de febrer, a Can Cuiàs, hi 
haurà un altre derbi local entre el 
líder i l’FB Montcada (12.30h). 

Rafa Jiménez |  �������

Roberto Gómez, de vermell, es dirigeix als seus jugadors abans del seu debut a la banqueta del sènior B del CFS Montcada contra l’Inter Sentmenat (4-1)
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continua a la cua del grup 1r de 
3a Nacional amb cinc derrotes 
seguides, les dues últimes contra 
l’FS Montsant (1-2) i el CF Premià 
de Mar (6-5). Tot i aquesta delica-
da situació, el club manté a Álex 
Fernández en el seu càrrec. “Con-

fi o cegament en ell perquè és un 

gran tècnic. No està tenint sort, 

però estic segur que podrà assolir 

la permanència”, ha dit el coordi-
nador, Xavi Romeo | RJ

C567 ança amb la feina 
d’Álex Fernández

FUTBOL SALA

89: ;<=>?@A: B 9DGHIAGH>?@A ?G9 IGAJGA GK<BL :DBHIG=AGH >9 :MHB@A N LGA O<:J>A 9> LGAQ>HMHJB> ?G:LAR: ?G9 J@QB>I ?G9 :G< IMJHBJ

El CFS Montcada canvia la seva estructura 
tècnica per intentar salvar el segon equip 
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La plantilla del CD Montca-
da està demostrant una gran 
pro fes sionalitat i, malgrat els  
problemes econòmics que fi ns 
i tot han provocat la suspen-
sió d’alguns entrenaments, 
es manté al tercer lloc del 
grup 2n de Segona Catalana,
amb 42 punts. Els verds van 
acon seguir el 10 de febrer un 
empat a casa del líder, l’EF 
Mataró (0-0), convertint-se en 
el segon equip que pot puntu-
ar al camp dels mataronins. 
L’entrenador, Claudio Festa, 
ha hagut de fer canvis a l’equip
després de la marxa d’alguns 
jugadors com el capità David 
Castellano, el golejador Carlos 
Vidal, Arnau Basagaña, Hamza 
Cheikh, Álex Alarcón, Oriol Ca-
banas, Marcel Defense, Samuel
Ávila i Damián Festa, que han 

fi txat per altres clubs a causa 
dels endarreriments en el pa-
gament dels sous que havien 
pactat amb el CD Montcada.  
L’empresari Pablo Nazabal, que 
al juny de 2018 va substituir 
Modesto Sanchís al capdavant 

del club, està al seu país, l’Ar-
gentina, i l’Ajuntament, que 
en el seu moment va donar 
suport al traspàs de poders,
està seguint amb preocupació  
com s’estan desenvolupant els 
esdeveniments. 

La plantilla, que ha patit molts canvis, manté les aspiracions de pujar de categoria 

El CD Montcada es manté tercer, 
tot i la marxa d’alguns jugadors

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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Les campiones del món, rebudes pel president Sánchez

FUTBOL SOTS-17

efghijg kjmg nompjmhg

rebent homenatges

La montcadenca Claudia Pina, 
escollida com la millor jugadora
del Mundial femení sots-17, se-
gona màxima golejadora del 
torneig i una de les tres capitanes 
de la selecció espanyola femeni-
na d’aquesta categoria, va parti-
cipar el 6 de febrer, amb la resta 
de les seves companyes, als ac-
tes institucionals que es van or-
ganitzar a Madrid per reconèi-

xer la seva victòria al campionat
del món que es va disputar 
entre els mesos de novembre i 
desembre a l’Uruguai. Les fut-
bolistes de la selecció espanyola 
sots-17 van visitar el Congrés 
dels Diputats, la seu de la Co-
munitat de Madrid i el Palau de 
la Moncloa, on van ser rebudes 
pel president del govern, Pedro 
Sánchez | RJ 

La UD Santa María està vivint 
el millor moment de la tem-
porada i encadena nou jorna-
des sense perdre amb quatre 
victòries seguides, les dues úl-
times contra el CF Vilamajor (3-
0) i el CF Vilanova Vallès (1-2). 
Amb aquest balanç de resultats, 
l’equip que entrena Robert Villa 
suma 43 punts i ha pujat fi ns a 
la quarta posició del grup 9è de 
Tercera Catalana. Els de Terra 
Nostra estan a dos i quatre punts 
de la tercera i segona posició, que 
ocupen la UE Montmeló i el CE 
Llerona, respectivament. 
Amb la moral pels núvols, la 
UD Santa María juga el 16 de 
febrer a l’estadi de la Ferreria 
contra el líder, la Unifi cación 

CF Santa Perpètua (20h), que 
només ha encaixat una derro-
ta que es va produir, precisa-
ment, contra el club de Terra
Nostra en l’enfrontament de la 
primera volta. “L’equip està 

desitjant que arribi aquest 
partit contra el líder perquè, 
gràcies a la constància i al 
treball, s’ha guanyat el dret 
d’estar a la part alta i aspirar 
a tot”, ha dit Villa.

El partit contra la Unifi cación Santa Perpètua es juga el 16 de febrer, a la Ferreria

La UD Santa María puja al quart lloc 
abans de rebre el líder del seu grup

FUTBOL. TERCERA CATALANA
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sent penúltim al grup 7è de 
Quarta Catalana amb 8 punts. 
L’equip que entrena Enrique 
Gómez no guanya des de l’1 de 
desembre i acumula quatre de-
rrotes seguides, les dues últimes 
contra el Cercle Sabadellès (4-0) 
i la UE Sabadellenca B (1-2) | RJ 

El segon equip, set 
partits sense vèncer

La UE Vic va empatar l’últim partit amb un gol al minut 89

La UE Sant Joan-Atlètic 
deixa escapar dos punts

Amb un gol al minut 89, la 
UE Vic va rescatar el 10 de 
febrer un punt a l’estadi de 
Can Sant Joan contra la UE 
Sant Joan-Atlètic (1-1), qui va 
estar molt a prop de retro-
bar-se amb la victòria després
d’encaixar tres derrotes se-
guides. L’equip de Paco Hidal-
go, que no guanya des del 23 de 
desembre, suma 16 punts i con-
tinua sent el cuer del grup 1r de 
Primera Catalana, situant-se a 
set punts de la salvació | RJ 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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Tercera derrota seguida 
per al femení de l’FBM

El sènior femení del FB Mont-
cada ha baixat fi ns a la desena 
posició del grup 2n de Primera 
Catalana després d’encadenar 
sis jornades seguides sense pun-
tuar amb un balanç de dos em-
pats i quatre derrotes, les dues 
últimes contra la UE Olot (1-3), 
que ocupa la setena posició, i el 
CE Júpiter (4-3), que és quart. 
L’equip d’Antonio Moya suma 
20 punts en 18 partits | RJ q{�U[�\ `bZ[ �� U�^�a�� {̂ w� ^�a �YZ[a� �UX�a[�Z�Z�
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....també és notícia...................................
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a la primera excursió 
del Montcada Camina 
2019 amb destinació 
a Sant Pere de Reixac
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EXCURSIONISME

La primera proposta del Montcada Camina 2019 que es va fer el 3 de 
febrer i que consistia en una excursió de 12 quilòmetres a Sant Pere 
de Reixac va tenir un gran èxit de convocatòria amb la participació 
d’un total de 99 persones. Els organitzadors d’aquest cicle que im-
pulsen El Cim i el CEAV amb la col·laboració de l’IME es mostren molt 
satisfets amb la participació en aquesta primera sortida i destaquen 
“la gran presència de veïns d’altres municipis que hi prenien part 

per primera vegada en algunes de les excursions del Montcada 

Camina”, ha dit el president d’El Cim, Gaietà Sarrà. La propera sor-
tida es farà el 3 de març amb destinació al Turó de Montcada. Les 
persones interessades a fer aquesta excursió, d’una distància de 10 
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, al 
punt de sortida, davant del pavelló Miquel Poblet | RJ
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solidària per a estudiants que es farà al desert del Marroc

El montcadenc Pol Parra, de 21 anys, participarà a la Uniraid, la cursa 
de cotxes destinada a estudiants que es disputarà entre el 23 de febrer 
i el 3 de març al Marroc. Aquesta prova destaca més per la seva ves-
sant solidària que per l’esportiva ja que els participants, que creuaran
el país africà durant 7 etapes amb cotxes de més de 20 anys, han 
d’entregar material als pobles pels que van passant. Parra –a la foto, a 
l’esquerra– està estudiant un doble grau d’ADE i màrqueting al Tecno-
campus de Mataró i competirà amb un Peugeot 205 fent equip amb 
Sandro Haro, veí de Granollers de 25 anys. Gràcies a l’aportació de 
diferents empreses i particulars, els dos estudiants han pogut reunir 
uns 4.000 euros per participar en aquest projecte i entregaran uns 300 
kilograms de material solidari | RJ 
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contra l’H. Sant Joan Despí (28-20) 
i l’H. Sant Vicenç (30-35), l’equip 
que entrena Pau Lleixà s’ha situat 
a la desena posició del grup D de 
Primera Estatal amb 17 punts, aga-
fant un avantatge de 8 punts amb el 
descens. D’altra banda, el sènior B ja 
suma deu victòries seguides i es con-
solida a la segona posició del grup B 
de Tercera Catalana  | RJ 

HANDBOL
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dos partits que l’apropen 
a la permanència

Amb la victòria que va aconseguir el 
10 de febrer al gimnàs per 53 a 66, 
el CB Lliçà de Vall va trencar amb la 
bona dinàmica del sènior C de la UB 
MiR que, per primera vegada aques-
ta temporada, havia encadenat tres 
victòries seguides contra el CB Vila 
de Montornès (65-53), el CB Can Pa-
rellada B (68-83) i el Bàsquet Sant 
Fost (46-64). L’equip blau és onzè 
amb 4 victòries i 11 derrotes | RJ 

BÀSQUET
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encaixa una derrota 
després de tres triomfs
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ÍÎ CCTA va aconseguir un total de cinc podis a la segona tirada de la 
Lliga Catalana de Camp que es va disputar el 10 de febrer al camp 
de tir de Can Piqué amb la participació de 77 esportistes de 22 clubs 
d’arreu de Catalunya. L’entitat local va competir amb 10 arquers, des-
tacant la victòria del veterà Félix Pérez en arc recte. A la mateixa cate-
goria d’edat, Álvaro Martí va ser segon en arc instintiu mentre que van 
pujar a la tercera posició del podi els sèniors Xavier Fernández i Manoli 
López, en arc recte i instintiu, respectivament. També en arc instintiu, 
el veterà José María Moreno va ser tercer | RJ

El Club Català de Tir amb Arc Can Piqué obté cinc 
podis a la segona tirada de la Lliga Catalana de Camp

TIR AMB ARC
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MUNTANYISME
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L’alpinista Sergi Mingote visitarà Montcada el 20 de febrer per participar 
en una xerrada a la Biblioteca Elisenda de Montcada (18.30h), que 
inclourà la projecció d’un audiovisual sobre muntanyisme i cooperació. 
Mingote, que va ser alcalde de Parets del Vallès entre el 2001 i el 2018, 
està duent a terme el projecte ‘3x2x8000 Solidary Project’, en el qual es 
proposa coronar sis 8.000 en menys d’un any i sense oxigen | RJ

EQUIPAMENTS
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Les obres a la pista de la Zona Esportiva Centre començaran el 25 
de febrer, si no hi ha cap impediment de tipus meteorològic. Aquesta 
primera fase consistirà a posar una coberta al sostre per millorar la 
impermeabilitat, l’aïllament tèrmic, així com evitar la reverberació del 
so. Les obres, amb una previsió d’execució de dues setmanes, es 
faran damunt de l’actual sostre, 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 | RJ

KORFBAL
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El CK Montcada A jugarà contra el Vallparadís a la Copa Catalana A, men-
tre que el sènior B s’enfrontarà amb el Platja d’Aro KC B, a la B. Per la 
seva banda, l’AEEK M.Miró tindrà com a rival el CK Vallparadís a la Copa 
júnior. Les semifi nals es disputaran el 23 i 24 de febrer, a Terrassa | RJ
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un pas de la fi nal del Kids

L’equip aleví de l’AEEK Mont-
serrat Miró va oferir un bon 
rendiment a la fi nal a 6 del 1r 
Trimestre del Trofeu Kids que la 
Federació Catalana de Korfbal 
va organitzar el 2 de febrer a 
Terrassa. El conjunt que entre-
nen Aitana Segura i Nora Hen-
drikse va jugar dos partits amb 
una victòria contra el PKC (7-9) 
i una derrota contra L’Estació B 
(7-9). Tot i que es va produir un 

triple empat en el seu grup, el 
Miró, que estava format exclu-
sivament per nois, es va quedar 
fora de la fi nal per la diferència 
de gols i el campió de la catego-
ria alevina va ser el Vallparadís. 
L’equip local afrontarà el 2n Tri-
mestre del Trofeu Kids amb el 
reforç de tres noies que estudien 
a l’escola Font Freda, tot i que el 
club encara està a la recerca de 
més jugadores | RJ
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L’Instal·lacions Anjor CFS 
Montcada A va guanyar el derbi 
que es va disputar el 9 de febrer a 
la pista de l’AE Can Cuiàs (6-12). 
El benjamí A suma sis punts en 
dues jornades i comparteix amb 
l’FS La Unión i l’FS Castellar
la primera posició al grup 4t de 
la Lliga Promoció. En aquest 
mateix grup, l’AE Can Cuiàs 
suma tres punts i el CFS Mont-
cada B encara no ha puntuat. 

Prebenjamins. El derbi entre el 
Maderas San Andrés CFS Mont-
cada B i l’AE Can Cuiàs que es 
va disputar el 9 de febrer al pa-
velló Miquel Poblet va fi nalitzar 

amb un empat 3. Ambdós equips 
sumen 1 punt en dues jornades al 
grup 9è de la Copa Catalunya. 

Al grup 4t, l’Electrodomèstics 
Carretero CFS Montcada A és 
cinquè amb 2 punts. 

FUTBOL SALA
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el derbi disputat a Can Cuiàs (6-12)
L’altre enfrontament local entre equips prebenjamins va fi nalitzar amb un empat a 3

Rafa Jiménez |  �������
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#$+ prebenjamins A –a la foto– i B del CFS Montcada i el de l’AE Can 
Cuiàs van participar el 3 de febrer a la Fase Final de Prebenjamins 
i Alevins femenins que es va disputar a Blanes amb la presència de 
78 equips masculins i 7 femenins. Una vegada fi nalitzada la jornada, 
tots els conjunts participants van rebre un trofeu, potenciant el caràc-
ter promocional i no competitiu d’aquestes categories | RJ
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És quart després d’aconseguir sis victòries en set jornades 

FUTBOL
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cadet A de l’FB Montcada

El cadet A de l’FB Montcada 
ha pujat fi ns a la quarta posició 
del grup 40è de Segona Divisió 
després d’encadenar una ratxa 
positiva de set jornades sense 
perdre. Els montcadencs, que 
han guanyat els seus dos últims 
partits contra l’EF OAR Gràcia 
(2-0) i l’EF Barberà-Andalucia B 
(2-0), estan empatats a 35 punts 

amb el tercer, el CF Ripollet D, i 
es troben a tres punts del segon, 
el CE Mercantil E, que visitarà 
l’estadi de la Ferreria el 23 de fe-
brer. A les últimes set jornades, el 
cadet A ha guanyat tots els seus 
partits, a excepció de l’empat que 
va aconseguir el 26 de gener al 
camp del CE Sabadell D, que és 
líder amb 43 punts | RJ
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El cadet A de l’FB Montcada va tancar la primera volta el 2 de febrer amb un triomf contra l’OAR Gràcia

Una victòria en 
tres jornades 
per al cadet A 
de la UB MIR
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El cadet A de la UB MiR, que 
va començar la fase regular al 
Nivell B2 amb una victòria a 
la pista del CB Lliçà d’Amunt 
2 (50-80), ocupa la cinquena 
posició al grup 1r després d’ha-
ver perdut els seus dos últims 
partits contra el CB Vila de 
Montornès (54-70) i el CB Pa-
rets (50-83). A la fase prèvia, 
l’equip blau només va poder 
obtenir una victòria en 8 jorna-
des al grup 4t del Nivell B | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA
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L’equip de com-
petició del Club 
Gimnàstic La 
Unió va iniciar el 
3 de febrer una 
nova temporada 
amb la seva par-
ticipació al Trofeu 
Carnaval que es 
va disputar a Vi-
lanova del Camí. 
Núria Álvarez va 
aconseguir la vic-
tòria a la categoria cadet A, compartint podi amb la seva companya Paula 
Blasco, que va ser tercera. A la categoria benjamí B, Leire Nieto i Lola 
Serrano van ocupar la segona i tercera posició, respectivament. Marta 
Vázquez i Tania Palomino també van ser segona i tercera, respectiva-
ment, a la categoria juvenil A. L’alevina B Carla Álvarez i la infantil B Iratxe 
Jiménez van pujar al segon lloc del podi. A la modalitat de conjunts, els 
equips juvenil A, cadet A i aleví B van obtenir la victòria | RJ
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El club local va 
aconseguir la 
segona posició 
a la classifi cació 
per equips de la 
26a edició dels 
Jocs Escolars 
de Patinatge 
que el Club Patí 
Delta va orga-
nitzar el 26 de 
gener i el 3 i 10 

de febrer al Prat 
del Llobregat. A nivell individual, Alexa Rodríguez va aconseguir la 
victòria a la categoria sènior femenina mentre que Jorge Fernández 
i Jordi Lagares van acabar al segon i tercer lloc, respectivament, a 
la categoria màster masculí. També van pujar a la tercera posició 
del podi el juvenil Iván Roldán, l’aleví Adrián Rodríguez i la màster 
Jeanne Lucero | RJ
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