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FUTBOL
José M. Martín ‘Pinti’ inicia la
seva etapa al CD Montcada amb
dos empats seguits sense gols
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Les deficiències de la pista coberta es
fan paleses a la fase final de la Copa B
L’aparició de goteres causades per la pluja va obligar a ajornar la semifinal que havia de disputar el CK Montcada B
B que s’havia de disputar el 25 i 26
de novembre a la pista coberta de
la Zona Esportiva Centre no es va
poder desenvolupar amb normalitat a causa de les goteres generades
al sostre de la instal·lació per la pluja que va caure el dia 25 i que va
obligar a interrompre el partit de
quarts de final entre el Platja d’Aro
KC B i el KC Barcelona B, quan
només s’havien disputat 12 minuts i després d’alguna relliscada
que, fins i tot, va provocar la lesió
d’un jugador del club barceloní. La
competició es va haver de concentrar durant el dia 26 i només es van
poder disputar dos dels tres partits
previstos: els minuts que restaven
de l’enfrontament de quarts que
va acabar amb victòria dels platjarencs per 15 a 14 i la semifinal
entre el CK Castellbisbal i l’Assessoria Vallparadís, que va finalitzar
amb triomf dels castellbisbalencs
per 16 a 13.
Negativa. Tot i que l’Ajuntament es
va oferir a obrir la instal·lació per
la tarda, el PKC B es va negar a
jugar dos partits en el mateix dia i
la federació haurà de designar una
altra data, i possiblement un nou
escenari, per a la semifinal que els
platjarencs han de disputar contra
el CK Montcada B. “Defensarem
que hem de jugar la semifinal a
casa, però sembla que el nostre

rival no vol perquè va haver de
venir dues vegades a Montcada.
Haurem de negociar-ho, però és
una llàstima tot el que ha passat.
Hem perdut una bona oportunitat per difondre el korfbal
al municipi i és una mica descoratjador ja que aspiràvem a
organitzar alguna competició
internacional”, ha comentat el
president del CK Montcada, Juanma Fernández, qui lamenta que els
problemes a la pista verda es venen arrossegant des de fa temps i
també afecten altres entitats com el
CFS Montcada, l’UB MiR i el CH
La Salle, que sovint han de suspendre partits per culpa de la pluja o la
condensació. “És decebedor que
tot això passi en una ciutat amb
tantes entitats que porten el nom
del municipi arreu del territori, i que no hi hagi cap solució
perquè el cost de la reparació és
molt elevat”, ha dit Fernández.

Sense pressupost
per reparar el sostre,
l’Ajuntament estudia
altres alternatives
El regidor d’Esports, Salvador
Serratosa (ERC), lamenta el que
va passar durant la fase final de
la Copa B i reconeix “les mancances d’una instal·lació que
cada setmana genera patiment

entre les entitats perquè és un
tema que ja ve de lluny”. Segons
l’edil, l’Ajuntament no disposa dels
diners per canviar tota la coberta
de la pista i farà una primera actuació, abans de final d’any, per
reparar el sostre del gimnàs, que
també té problemes de goteres.
Solucions. De cara al futur, l’objectiu és que les noves pistes que
es construiran a l’Espai Poblet es
cobreixin en els propers anys. Serratosa creu que el que va passar
a la fase final ha donat una mala
imatge de la ciutat i demana disculpes als afectats, tot i que matisa que
l’aspiració d’organitzar una prova
internacional encara és possible ja
que aquesta, per un motiu d’aforament, s’hauria de fer al pavelló
Miquel Poblet.
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Rafa Jiménez | 4567889:
L  nal de la Copa Catalana

El partit de 1/4 de final entre el Platja d’Aro i el Barcelona es va jugar en dos dies per culpa de la pluja
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tiva Centre sí va poder acollir el 18
de novembre la tercera concentració del 1r Trofeu Kids que organitza
la FCK per a les categories alevina
i infantil. L’AEE Montserrat Miró va
estar representada amb dos equips
a la categoria infantil. L’equip A va
empatar contra el CK Badalona A
(4-4) i va perdre davant del KC Barcelona A (1-10). Per la seva part,
l’infantil B va empatar contra el CK
Badalona La Llauna (4-4) i va derro-

Kids

tar el CK Badalona A (6-4). El 25 de
novembre, es va disputar la quatra
jornada a Castellbisbal. L’Infantil
A va perdre contra el Korfbal
Manuel Blancafort (13-1) i va guanyar el CK Vacarrises (1-8) i el derbi
contra el Miró B (3-2). El B va derrotar el CK Vacarrises (11-1) i va caure
davant del K. M. Blancafort (1-8). A
manca d’una jornada per finalitzar el
1r Trofeu Kids, l’A és quart amb 11
punts en 9 partits mentre que el B
es cinquè amb 10 punts | RJ
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FUTBOL. PRIMERA CATALANA FEMENINA

L’UE Sant Joan-Atlètic aconsegueix
amb una bona dinàmica
la seva primera victòria a domicili
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Ha guanyat els últims dos partits amb vuit gols a favor

Rafa Jiménez | 4567889:

Per segona vegada aquesta
temporada, el sènior femení
del FB Montcada ha encadenat dues victòries seguides
que l’han permès pujar fins a
la quarta posició del grup 2n
de Primera Catalana. L’equip
d’Antonio Moya suma 19
punts en 10 partits i ha marcat
quatre gols en els seus dos úl-

Després d’haver perdut els cinc
primers partits fora de casa,
l’UE Sant Joan-Atlètic ha aconseguit puntuar a les dues últimes sortides. Dues setmanes
després de l’empat al camp del
CF Montañesa (1-1), l’equip
de Paco Hidalgo es va refer de
la derrota contra el CF Can
Vidalet (1-2) amb un triomf a
casa del tercer, el CE Manresa
(1-2). L’equip s’ha reforçat amb
el defensa Antonio Santiago,
‘Poño’ i el porter Gabri Padrós.

UE SANT JOAN-ATLÈTIC

VE FGEHIEJ EK MENO QRK SEHJRTE U WE TGNEX YGEXJR OGHXT E KRT ZKXUNRT QGRT T[JXUQRT

tims triomfs a l’estadi de Can
Sant Joan contra el CF Femení
Manu Lanzarote (4-1) i el CF
Santpedor (4-3). Amb aquest
balanç, les ‘reds’ afronten els
últims dos partits de l’any amb
opcions d’arribar a la segona
posició que ocupa el CF VerdúVall del Corb, que acumula 22
punts amb un partit més | RJ

Els jugadors de l’UE Sant Joan-Atlètic van celebrar amb l’afició el triomf assolit a Manresa

FUTBOL. SEGONA CATALANA

RAFA JIMÉNEZ

El nou CD Montcada de ‘Pinti’
encadena dos empats sense gols

LAURA GRAU
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José Manuel Martín ‘Pinti’ ha
iniciat la seva trajectòria al CD
Montcada amb dos empats seguits sense gols. Després de
debutar el 19 de novembre al
camp de l’At. Piferrer (0-0), els
montcadencs, que van vestir de
morat per donar suport al 25N,
van tornar a empatar a l’estadi de
la Ferreria contra el CD Masnou
(0-0), tot i el debut del davanter
Marc Urrutia. “Estic content
de tornar a Montcada. El club
m’ha acollit molt bé i l’objectiu
és que l’equip es consolidi a la
categoria després de l’ascens”,
ha comentat ‘Pinti’ | RJ
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però cau derrotat a casa contra el BM La Roca

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El primer equip
del CH La Salle va
aconseguir el 18 de
novembre un triomf
de prestigi a la pista
del BM Granollers
(23-27) que li va
permetre encadenar per primera vegada tres victòries
seguides. Una setmana més tard, el
BM La Roca va posar fi a aquesta bona ratxa, guanyant al pavelló
Miquel Poblet per un contundent 22 a 33. Després d’11 jornades,
l’equip de Pau Lleixà ocupa la vuitena posició, amb 10 punts, al grup
D de Primera Estatal. D’altra banda, el sènior B lassal·lià acumula 7
punts al grup B de Tercera Catalana després de sumar només un
punt a les últimes tres jornades. Per la seva part, el sènior femení ha
començat la segona volta al grup B de Primera Catalana i es manté a
la segona posició amb una única derrota en set partits | RJ

L’UD Santa María torna a perdre
i acumula quatre derrotes seguides
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el líder amb opcions de superar-lo a la classificació
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El sènior B guanya després de sis partits perduts
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contra el Athletic Barcelona-Pubilla Casas (3-2). L’equip de José Antonio
Torres suma 7 punts i és 14è al grup 8è de Quarta Catalana | RJ

L’equip d’Álex Fernández, que ha
guanyat els seus
dos últims partits
contra l’FS Montsant (7-1) i el CFS
Ciutat de Mataró
(3-4), ha pujat fins
al tercer lloc del
grup 1r de 3a Nacional. El 2 de desembre, els montcadencs jugaran al pavelló Miquel Poblet, a les 18h, contra el FS
Ripollet, que és líder amb dos punts més. Després d’aquest partit,
el club farà la presentació de tots els seus equips | RJ

RAFA JIMÉNEZ

L’UD Santa María, que només
havia deixat escapar cinc punts a
les primeres nou jornades, ha encaixat quatre derrotes seguides
i es complica les seves opcions
d’aspirar a l’ascens de categoria.
L’equip de Robert Villa, que s’ha
reforçat amb els fitxatges de Joan
Obdulia i Carlos Martínez, ha
baixat fins a la vuitena posició
del grup 9è de Tercera Catalana
després de perdre els dos últims
partits contra dos rivals situats
entre els tres primers classificats:
l’UE Sant Celoni (5-0) i el CF
Vilanova del Vallès (2-1) | RJ
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La Federació
Catalana homenatja
l’Ajuntament i la JAM
per l’organització del
Campionat d’Europa
Màster de Curses de
Muntanya
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BALL ESPORTIU

El tercer equip sènior de l’UB MiR
encara no ha guanyat cap partit
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TENNIS DE TAULA
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RAFA JIMÉNEZ

El sènior C de la UB MiR no ha aconseguit cap victòria
al grup 2n del Campionat Territorial de Barcelona. Després de la disputa de set jornades, l’equip dirigit pel jugador-entrenador Félix Bosqued –a la foto– és últim amb
7 punts. “Ens costa recuperar quan anem per sota en
el marcador i no hem tingut sort en moments claus.
Aquesta situació, però, no ens preocupa perquè els resultats positius arribaran”, ha explicat Bosqued, que defensa la filosofia d’un equip format per 13 jugadors amb
una mitjana d’edat de 40 anys. “Som un grup d’amics
–ha dit– que entrenem una vegada a la setmana i que
ens prenem els partits com un moment per trobar-nos i
fer el que més ens agrada, jugar a bàsquet” | RJ
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el seu darrer partit a casa

L’equip de nova creació del CTT
La Unió va obtenir el 26 de novembre contra el CTT Poblenou
(6-0) la seva segona victòria al
grup 1r de 3a Provincial. Després
de 7 jornades, el C –a la foto– és
vuitè amb 4 punts. Al grup 1r de
1a Provincial, el sènior A està
empatat amb el Forn Bertran Badalona al capdavant de la classificació amb 14 punts (7 victòries
i una derrota). Al grup 1r de 2a
B, el sènior B és cinquè amb 10
punts (5 victòries i 3 derrotes) | RJ

PETANCA
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L’equip de José Luis Carrasco va
empatar el seu últim partit contra
el FS Montsant B (3-3) per culpa
d’un gol en contra a l’últim minut.
Els vermells, que una setmana
abans havien perdut a la pista del
CE Franciscans Sabadell (7-2), han
baixat fins a l’onzè lloc del grup 2n
de 2a Catalana amb 8 punts | RJ
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de pàdel del CT Reixac
ha iniciat amb bon peu
la seva participació a la
2a Categoria de la 5a Lliga Pàdelcat. L’equip format per Ruben Tejero,
Chesco i Ares León,
Agustín Ponz, Dani Martínez, Raúl Gutiérrez i Felipe López –tots a la
foto, d’esquerra a dreta– han guanyat les tres jornades disputades | RJ

L’AE Can Cuiàs puja
a la quarta posició
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L’equip que dirigeix Toni Moreno
viu el seu millor moment de la temporada i es manté invicte des de
l’empat al derbi montcadenc amb
tres victòries seguides, les dues últimes contra el CE Escola Pia B (43) i el CE Inter Sentmenat B (3-5).
Amb aquest balanç, l’AE Can Cuiàs
ha pujat fins a la quarta posició del
grup 4t de Tercera Catalana amb
15 punts, superant el Maderas San
Andrés Montcada B, que és cinquè
amb un punt menys. El conjunt de
Juan Antonio Sarto va empatar el
seu darrer partit contra el FS Ullastrell B (3-3) després d’haver encadenat dos triomfs consecutius | RJ
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CT REIXAC

Xavier Otamendi i Lourdes Domínguez –a la foto–, del CBE Endansa, van acabar cinquens al
Campionat del Món sènior 2 llatins
que es va disputar l’11 i el 12 de
novembre a Bilbao. D’altra banda,
Aleix Cirera i Aina Otamendi van ser
els millors de la categoria juvenil 1
al Campionat de Guadalajara Copa
Ascens Promoció que es va celebrar el 18 i 19 de novembre i han
pujat a 1a Territorial. Arnau Recio i
Paula Becerra, de la categoria júnior 1, també van obtenir la victòria
i promocionen a 1a Territorial | RJ

EXCURSIONISME
La darrera excursió d’aquest any que promou l’IME amb la collaboració d’El Cim, el CEAV i el Centre Excursionista de Can Cuiàs es
farà el 3 de desembre amb destinació al parc de la Llacuna-Ripollet.
Es farà un recorregut de 10 quilòmetres amb sortida, a les 9h, des del
pavelló Miquel Poblet. Les inscripcions es poden fer a les oficines de
l’IME (Tarragona, 32) o enviant un correu a ime@montcada.org | RJ

PATINATGE
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Jordi Lagares, amb un temps de 54 minuts
i 35 segons, i Dani Munuera, amb 1 hora, 2
minuts i 47 segons, van finalitzar el recorregut de 20 km de la Behobia-San Sebastián
que es va celebrar el 12 de novembre de forma paral·lela a la cursa d’atletisme | RJ

ROLLER CAN CUIÀS
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El club local va ser reconegut el 24
de novembre durant l’homenatge
als campions que es va fer amb
motiu de la XVa Gala de la Petanca
Catalana que la Federació Catalana va organitzar a Castelldefels. El
president de l’entitat, Daniel Ferrer
–a la foto, de blau, acompanyat per
un directiu federatiu–, va rebre un
trofeu pels èxits del primer equip,
que es va proclamar campió de
lliga i va assolir l’ascens a Tercera
Divisió Catalana | RJ

La Federació Catalana d’Atletisme va homenatjar el 24 de novembre
l’Ajuntament i la Joventut Atlètica Montcada (JAM) per l’organització del
Campionat d’Europa Màster de Curses de Muntanya que es va disputar el
30 d’abril, durant la 5a edició de la Montescatano, i que va comptar amb la
participació d’un total de 190 atletes de 12 nacionalitats diferents. A l’acte
celebrat al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Melcior Colet de Barcelona,
van assistir-hi l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), i el president de la
JAM, Ildefons Teruel –ambdós a la foto, acompanyats per la secretària del
club, Maria Angel Soto. D’altra banda, la TriJAM va estar representada per
un equip de cinc atletes (Rubén Morente, Eva Pupim, Álex Serrrano, Javi
Castán i Javi Sánchez) al cros dels 3 Turons-La Diablada que es va disputar
el 19 de novembre a la capital catalana. El millor temps va ser per a Morente
que va fer els 12 quilòmetres en 56 minuts i 34 segons | RJ
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derrota en 7 jornades al grup 5è de Tercera Divisió

ENTITATS

  

esportives durant les festes de Nadal
Hi haurà propostes de bàsquet, futbol, futbol sala, tennis de taula, escacs i gimnàstica
Rafa Jiménez | 4567889:

Futbol Sala. El CFS Montcada

L’UB MiR, el FB Montcada,
el CFS Montcada, el CTT La
Unió, l’UE Montcada i el CG
La Unió aprofitaran les festes
de Nadal per proposar una
sèrie d’activitats esportives.

organitza un campus de tecnificació que dirigirà Álex Fernández, director esportiu del club,
i que es farà els dies 27, 28 i
29 de desembre, de 9 a 13h,
al pavelló Miquel Poblet per a
jugadors nascuts entre 2002 i
2011. Les inscripcions, amb un
preu de 40 euros, s’han de fer a
partir del 4 de desembre a l’oficina de l’entitat (Tarragona, 3).

Bàsquet. L’UB MiR organitzarà

el 27 i 28 de desembre un
torneig obert per a jugadors
que estiguin federats a la
categoria pre-mini. L’activitat
és gratuïta, les inscripcions
s’han fer al club (Bonavista,
s/n) abans del 15 de desembre
i els partits es jugaran, de 17.15
a 22h, a la pista coberta de la
Zona Esportiva Centre.
Futbol. El FB Montcada farà un

torneig per a la categoria alevina
amb la participació de clubs
convidats de fora del municipi
que es disputarà a l’estadi de la
Ferreria els dies 27, 28 i 29, de
17 a 21h.
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Unió organitza el 6è Open
de Nadal, que es farà el 30
de desembre, a les 16h, a les
instal·lacions de La Unió. Les
inscripcions, al preu de 10 euros, s’han fer abans del dia 22
al correu electrònic openscttlaunio@gmail.com. Hi ha un màxim
de 36 places.

Miquel Poblet, de 17.30 a 19h,
per a categories infantils, i de 19
a 21h, per a sèniors. Les inscripcions s’han fer el mateix dia de
la competició.
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un torneig social de Nadal
el 22 de desembre al pavelló
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El gimnàs municipal del centre
va rebre el 25 de novembre la
visita de l’infantil del Joventut
de Badalona, que va derrotar
l’UB MiR A amb un contundent
6 a 57 –en aquesta categoria,
el marcador s’atura quan les
distàncies són massa grans.
Després de 8 partits, els blaus
són últims al grup 7è del nivell
A amb una única victòria, aconseguida a la 6a jornada contra
el Mas de Sant Llei-CBVV Negre
(58-56) | RJ
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Només ha perdut un partit i comparteix la primera posició amb el CE Mercantil D
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Després de la disputa de 9 jornades, l’infantil A del FB Montcada
només ha encaixat una derrota
al grup 7è de Primera Divisió.
Els vermells, que han guanyat els
seus dos últims enfrontaments
contra el CF Torelló B (2-4) i el
CF Lliçà de Vall (1-0), sumen 24
punts i comparteixen el primer
lloc amb el CE Mercantil D.
Ambdós equips es va enfrontar
a la primera jornada de lliga en
un partit que va finalitzar amb
triomf montcadenc per 3 a 2 | RJ

CH LA SALLE

Sis victòries
seguides per al
juvenil lassal·lià
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contra el poderós Club Joventut de Badalona

Gimnàstica. El CG La Unió organitzarà el 10 de desembre a La
Unió el seu festival de Nadal.
L’activitat es farà en dues sessions, a les 16 i a les 18h.

Escacs. L’UE Montcada farà

El Maderas San Andrés és tercer
d’un total de sis equips al grup
7è. Els montcadencs, que a l’última jornada van derrotar l’Ol. Floresta (2-7), sumen 15 punts amb
un balanç de cinc victòries –tres
d’elles a les últimes quatre jornades– i tres derrotes. A manca de
dues jornades per acabar la lliga,
el líder és el FS Ripollet, que ha
guanyat els vuit partits que ha
disputat fins al moment | RJ
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El juvenil masculí del CH La
Salle només ha perdut un partit
aquesta temporada al grup B de
Segona Catalana i encadena sis
victòries seguides. Amb aquest
balanç, l’equip d’Alejandro Gómez és tercer amb 14 punts,
empatat amb altres tres conjunts
que lideren la classificació | RJ
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El prebenjamí A del CFS Montcada aconsegueix
tres victòries als últims quatre partits disputats

Tennis de Taula. El CTT La
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Des de l’única derrota que va
encaixar a la primera jornada a
la pista del FC Cerdanyola del
Vallès B (3-2), l’aleví de l’AE Can
Cuiàs ha aconseguit un balanç
de cinc victòries -quatre d’elles
seguides– i un empat que el situa a la tercera posició, amb 16
punts. Els montcadencs tenen
tres menys que el líder, l’Olímpic Floresta B, que ha disputat
un partit més | RJ

LAURA GRAU
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