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FUTBOL SALA
El Broncesval que dirigeix Álex 
Fernández no pot evitar el descens 
i jugarà a Tercera Divisió
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al 2013, fruit de la fusió entre l’AE 
Elvira-La Salle, el CEB Can Sant 
Joan i el CB Montcada. Els tres 
clubs van desaparèixer per donar 
forma a una nova entitat que va 
començar de zero. Lluny d’aquells 
anys gloriosos, quan el Valentine 
jugava a la Lliga EBA, el bàsquet 
local ha viscut durant les últimes 
temporades una travessa pel desert 
que sembla que es podria comen-
çar a deixar enrere. El seu primer 
equip, el GrupoUno CTC, és líder 
del grup sisè de la Territorial de 
Barcelona i, a manca de tres jor-
nades per al fi nal, té a les mans la 
possibilitat de pujar a Tercera. 
L’UB MIR va iniciar la seva terce-
ra temporada amb un nou projecte 
amb dos coordinadors: Rogelio 
Pérez i Lorena Bascón. El primer 
equip estava sense tècnic i Pérez 
va apostar per Marta Balaguer, 
una jove entrenadora de 25 anys 
que només ha dirigit equips mas-
culins des de que va començar la 
seva carrera a les banquetes quan 
tenia 16. “Sempre he tingut molt 
clar que volia ser entrenadora i 
crec que per poder adquirir ex-
periència és millor dirigir equips 
masculins. Com a dona, tinc al-
gun handicap perquè no puc en-
trar al vestidor i has de treballar 
més per guanyar-te la confi ança 
dels jugadors, però són barreres 
que has de superar per fer bé la 

teva feina”, ha dit Balaguer, qui va 
acceptar el repte de l’ascens que li 
va plantejar el club blau. Els inicis 
no van ser fàcils amb tres derrotes 
a les sis primeres jornades. L’equip, 
però, va esvair els dubtes amb una 
ratxa de 13 victòries seguides que 
el van portar a la primera posició. 
El 12 de març van perdre a la pista 
del segon, el CB Sant Antoni-Poble 
Sec (43-35), que amb el bàsquet 
average favorable, està esperant una 
errada dels montcadencs per gua-
nyar la lliga i pujar directament –el 
segon, a hores d’ara, encara no sap 
si farà la promoció. “No hem ar-
ribat fi ns a aquesta situació per 
llençar-ho tot per la borda quan 
queden només tres partits. L’ob-
jectiu és acabar primers i donar-
li a l’entitat l’ascens que tan de-
sitja”, ha comentat l’entrenadora.

Suport. El president del club, Jor-
di Álvarez, fa una crida a l’afi ció 
perquè doni suport a l’equip en 
l’últim partit a casa que es jugarà 
el 17 d’abril al pavelló Miquel Po-
blet contra el SE Sant Medir C. 
“Pujar ens permetria donar un 
pas per recuperar la il·lusió per 
aquest esport. Montcada és un 
poble que sempre ha estimat el 
bàsquet i els jugadors estan tre-
ballant bé per donar-nos una 
alegria”, ha explicat Álvarez, qui 
va quedar sorprès amb les 300 per-
sones que van veure l’últim partit 
com a local contra l’AE Stucom B.

A manca de tres partits, el conjunt de Marta Balaguer depèn de si mateix per assolir un dels objectius que s’havia marcat la directiva

L’UB MIR viu amb il·lusió les opcions del seu 
primer equip d’obtenir l’ascens a Tercera

Rafa Jiménez | "#$%&&'(

Els jugadors del GrupoUno CTC de l’UB MIR van celebrar al vestidor la seva última victòria a casa contra l’AE Stucom B (66-60) que els apropa a l’ascens
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fi  a la seva mala ratxa de resultats 
i, després de quatre derrotes se-
guides, es va retrobar amb la vic-
tòria el 2 d’abril contra el CB Vic-
Universitat de Vic (55-51). L’equip 
d’Isidoro García, que a la primera 
fase no va poder sumar cap vic-
tòria al grup 10è del nivell B, suma 
un balanç de dues victòries i cinc 
derrotes al nivell C-1 | RJ

> CD cadet B blau 
torna a guanyar
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El montcadenc, de 18 anys, és porter del juvenil arlequinat

‘Jo també somio ser 
professional del futbol’

Arnau Riera Rodríguez porta l’es-
port a la sang. Els seus avis, Joan 
Riera i Juan Antonio Rodríguez 
Laspuertas, van destacar al món 
del bàsquet i del ciclisme respec-
tivament. Arnau, de 18 anys, va 
escollir el futbol i ara és el por-
ter del juvenil del CE Sabadell. 
Aquest veí de la Font Pudenta 
va començar a jugar als 4 anys al 
CD Montcada,  i en aquest temps 
ha defensat les porteries de l’EF 
Montcada, el Mollet i el Cornellà 
abans de fi txar aquesta temporada 
pel club arlequinat.   

Sempre has volgut ser porter?
Vaig començar en aquesta posició 
quan tenia 4 anys, però tenia dub-
tes i no ho veia massa clar. Vaig 
passar a ser jugador durant una 
temporada, però després em vaig  
adonar que sí, que volia ser porter. 
Com et va al CE Sabadell?
Molt bé. Estic molt content d’es-
tar en aquest club. Amb el ju-
venil, estem lluitant per pujar a 
Divisió d’Honor i es tracta d’una 
entitat amb molta projecció. Ja 
he disputat un amistós amb el fi -
lial, que juga a Tercera Divisió, i 
he fet algun entrenament amb el 

primer equip, de Segona B.
Quina és la teva il·lusió?
Com qualsevol jugador en for-
mació, somio ser professional i 
disputar partits al màxim nivell. 
És molt difícil, però intentaré ar-
ribar el més alt possible. Passi el 
que passi, tinc molt clar que em 
vull dedicar a l’esport, ja sigui 
com a professor d’educació físi-
ca, porter o preparador. 
De fet, ja fas pràctiques, ¿no?
Sí (somriu), estic entrenant als por-
ters benjamins de l’EF Montcada, 
però encara són massa petits i pen-
sen més en divertir-se! | RJ 
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El Broncesval jugarà la propera 
temporada a la Tercera Divisió 
Nacional ja que, a manca de sis 
jornades per al fi nal, té un desa-
vantatge de 20 punts amb el sisè 
classifi cat per la cua. El cuer, que 
suma 14 punts, va perdre la cate-
goria, de forma matemàtica, el 2 
d’abril amb la vuitena derrota se-
guida contra el CFS Esparregue-
ra (3-4). “Quan vam assumir 
el projecte, ja sabíem que era 
complicat evitar el descens. 
L’objectiu és acabar la tempo-
rada amb una bona versió i de 
la millor manera possible”, ha 
dit el tècnic, Álex Fernández.

FUTBOL SALA
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El Broncesval Montcada certifi ca el 
seu descens matemàtic a Tercera 
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CH La Salle quan en tenia 6 i era pre-benjamí. Amb un parèntesi d’un 
parell de temporades al BM Granollers, Xavi va tornar al club lassal·lià 
quan tenia 18 i, avui en dia, encara es manté al primer equip. Capità 
des de fa set temporades, ha viscut tres ascensos i està gaudint amb 
la consolidació del club de la seva vida a la 1a Estatal. “La clau és 

que hi ha molta gent de la casa i som un grup d’amics”, diu. Gestor 
de professió, les lesions l’han respectat aquesta temporada i encara 
rumia si continua un any més en actiu o penja les botes | RJ
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El derbi es jugarà el 17 d’abril, a les 17h, a la Ferreria
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es tornen a veure les cares
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El CD Montcada i l’UE Sant 
Joan-Atlètic s’enfrontaran el 17 
d’abril, en partit corresponent a 
la 28a jornada del grup 2n de 
Segona Catalana. El derbi es 
jugarà a l’estadi de la Ferreria, 
a les 17h, un horari força atípic 
per a aquesta categoria. L’ex-
pectació davant del partit és 
màxima i es preveu que l’estadi 
s’ompli amb un desplaçament 

massiu de l’afi ció de Can Sant 
Joan. Ambdós equips arribaran 
a aquest duel amb la necessitat 
de guanyar per motius ben dife-
rents: la Unión aspira a l’ascens 
mentre que el CD Montcada 
està lluitant per evitar el des-
cens. A la primera volta, el der-
bi disputat el 15 de novembre 
va fi nalitzar amb la victòria de 
la Unión per un clar 4 a 1 | RJ
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Rafa Jiménez | "#$%&&'(

El Broncesval ja pensa en un nou projecte després d’haver perdut el seu lloc a Segona B
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El CFS Montcada organitza el 17 d’abril un triangular amb la participació 
de jugadors veterans del CFS Montcada (antic RCD Espanyol) –foto–, 
el FC Barcelona i l’FS García que començarà a les 13.30h al pavelló 
Miquel Poblet. L’entrada tindrà un caràcter solidari amb l’aportació de 
material envasat (un quilogram o un litre de qualsevol producte) que 
s’entregarà a Creu Roja. Posteriorment, es farà un dinar de germanor 
a l’escola Elvira Cuyàs. Cada família aportarà part del menjar i, prèvia-
ment, es demana un pagament simbòlic de 0,50 euros | RJ
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L’UD Santa María es juga les opcions 
de pujar en un partit a cara o creu
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Els jugadors de l’UD Santa María celebren la victòria als vestidors del camp del Can Mas (0-1)

L’UD Santa María, que va der-
rotar a la 23a jornada el tercer, el 
Can Mas (0-1), encadena 11 jor-
nades sense perdre amb un empat 
i deu victòries. L’equip de Terra 
Nostra és quart amb 47 punts i el 
10 d’abril afronta un partit clau 
a casa del segon, el Llano B, que 
suma sis punts més, però que po-
dria ser sancionat per una alinea-
ció indeguda. “Veig l’equip fort, 
il·lusionat i motivat per assolir 
l’ascens, però sóc conscient que 
serà molt difícil perquè no te-
nim marge d’error”, ha dit el 
tècnic, Alfonso Torres | RJ 
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El jugador del Club Tennis de Taula La Unió que competeix en 
cadira de rodes, va obtenir la quarta plaça fent parella amb Jordi 
Teruel, d’Esparreguera, al Campionat de Catalunya adaptat que es 
va disputar el 25 de març a les instal·lacions del CTT Calella. A la 
categoria individual, Mateo va notar el cansament de la competi-
ció feta durant el matí i no va poder passar de la primera ronda. 
D’altra banda, el primer equip del TT La Unió s’ha proclamat cam-
pió del grup 2n de la Segona Provincial i espera rival en el play-off 
per al títol. A la penúltima jornada, i sense res en joc, l’equip va 
perdre a casa contra el segon, l’ATT Castellar (3-4) | RJ

La Montescatano manté obert 
el període d’inscripcions 
Encara es poden formalitzar les inscripcions per 
participar a la 4a edició de la Montescatano, la cur-
sa de muntanya que la JAM organitza el 24 d’abril a 
la Serralada de Marina amb tres proves de 10, 16 i 
21 quilòmetres. Les inscripcions, amb una limitació 
de 650 participants, es poden fer al web jam.cat fi ns 
al 17 d’abril. Hi haurà entrenaments col·lectius els 
dies 9 i 17 i s’ha de confi rmar l’assistència al correu 
electrònic info@jam.cat. Al tancament d’aquesta 
edició, ja s’havien fet 400 inscripcions | RJ

CICLISME
ÃÄ ÅÆÄÇÈÉÊ ËÌÍÆËÎÏ
la fi gura de Miquel 
Poblet en un dels 
escenaris dels 
seus grans èxits

Miquel Poblet serà recordat al peu de la muntanya de Montjuïc, concre-
tament a l’avinguda Rius i Taulet, gràcies al monòlit que es va instal·lar 
el 27 de març i que recull una imatge de l’exciclista celebrant una de les 
seves victòries. La segona tinent d’alcalde, Ana Ballesta (Círculo Mont-
cada), va representar l’Ajuntament en aquest acte que es va fer abans 
de l’última etapa de la Volta a Catalunya i va estar acompanyada per 
Marta Carranza, comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, 
i Josep Bochaca, president de la Federació Catalana de Ciclisme. Carles 
Solà, un dels nebots de Poblet, que va morir al 2103 amb 85 anys, va 
agrair en nom de la família l’emotiu homenatge. En el moment de desco-
brir la placa commemorativa, el conegut saxofonista i també familiar de 
l’exciclista, Pep Poblet, va interpretar ‘Imagine’, de John Lennon | LR

.....Minut i resultat....................................

Ð0Ñ»
+..Ò
/º *.
» Ñº *

Pilar Ferrer i Rodrigo Luna, 
primers d’Espanya i segons del món
Pilar Ferrer i Rodrigo Luna, de 66 i 67 anys respectiva-
ment, van obtenir uns grans resultats al Campionat del 
món i d’Espanya de Ball Retro que es va disputar a princi-
pis de març a Torremolinos (Màlaga). Els montcadencs es 
van proclamar campions d’Espanya en vals, tango i pas-
doble a la seva categoria de més de 60 anys i van acon-
seguir el subcampionat del món en tango, a més d’una 
tercera posició mundial en txa-txa-txa. Ferrer i Luna, que 
pertanyen a l’escola Va de Ball de Sabadell i que són 
entrenats per Jonathan Espinosa i Raquel del Toro, van 
aparèixer el 20 de març al programa ‘Qué tiempo tan feliz’ 
de Tele 5 fent una exhibició de tango | RJ

Portes obertes pel Dia 
Mundial de l’Activitat Física
Amb motiu del Dia Mundial de 
l’Activitat Física que se celebra el 6 
d’abril, l’ME va organitzar unes jor-
nades de portes obertes entre els 
dies 4 i 8 a les activitats que pro-
grama al Kursaal, la Zona Esportiva 
Centre i al pavelló Miquel Poblet. 
Montcada Aqua també es va afe-
gir aquesta commemoració oferint, 
el dia 6, accés lliure a les seves 
instal·lacions i activitats | RJ  

IME

» /ÑÓ
*ÔÕÖ
×

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

**-.
/ºØÙ

Ú ÑØ¹Ø
1.Ó.
00Ùº

Francisco Serrano 
guanya la Trail Montseny
L’atleta de la secció UltraJam de 
la JAM va aconseguir la victòria 
a la categoria Màster de la Trail 
Montseny que es va disputar el 
2 d’abril a Viladrau. Serrano va 
fer els 34 quilòmetres del reco-
rregut en 4 hores, 44 minuts i 10 
segons. Els seus companys En-
ric Mayà i Pepe Serrano van ser 
tercer i quart en aquesta mateixa 
categoria | RJ  
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ÛËÄÌÜÊÆ ÝÆÅÌËÆ ÞÏËÊÉÍÉÞÏËß
a l’exigent Desert Run
L’esportista montcadenc inten-
tarà fi nalitzar la Desert Run, prova 
que es disputarà entre el 8 i el 12 
d’octubre en el desert del Sàhara 
marroquí amb un total de 62 qui-
lòmetres, dividits en tres etapes.  
Romero tornarà a donar suport a 
la campanya contra la violència de 
gènere ‘Ni Una Más’ que impulsa 
l’ONG Mujeres en Igualdad i tindrà 
el patrocini d’Industrias Durmi | RJ  
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El sènior A del CTP Reixac continua amb la seva bona línia de joc a la 
Segona Categoria de la lliga Pàdelcat. A la segona fase, encara no co-
neix la derrota després d’haver jugat quatre eliminatòries. L’equip està 
format per Álex Carrasco, Sergio Gallardo, Albert Ros, Dani Martínez, 
Felipe López, Chesco León (capità) i Jorge Comes | RJ

La sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament que es va fer el 31 
de març va aprovar inicialment un 
reglament d’ús de les instal·lacions 
esportives municipals que, a partir 
d’ara, regularà els drets i deures 
dels seus usuaris amb la novetat 
que es podran aplicar sancions 
davant qualsevol incompliment. El 
nou reglament, redactat per tècnics 
de l’IME, va rebre els vots a favor 
de tots els partits del govern (ICV-
EUiA-E, ERC i Círculo Montcada), 
a més dels de Convergència, Ciuta-
dans i PP. PSC i CUP es van abstenir 
al·legant la manca de participació 
que s’ha seguit durant tot el procés 
d’elaboració del nou text. En aquest 
sentit, tant el regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC), com 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), van confi rmar que durant 
el període d’exposició pública que 
s’habilitarà fi ns a l’aprovació defi -
nitiva del reglament es contactarà 
amb totes les entitats esportives 
perquè puguin fer les aportacions 
que considerin oportunes | RJ

Es crea un reglament de 
les instal·lacions esportives
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

éê ëìíîïì ìðëñïòóôíóòîõ El Cim ha formalitzat el relleu a la seva 
presidència durant l’assemblea que es va celebrar el 5 d’abril a 
la Casa de la Vila. Andreu García, que continuarà sent membre 
de la junta directiva, ha estat substituït per Gaietà Sarrà, que 
fi ns ara exercia el càrrec de vocal.  

Més informació a 
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.....Viu l’Esport................
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convocatòria per disputar el 
Campionat d’Europa júnior que 
se celebrarà a Hódmezovásár-
hely (Hongria) entre el 6 i el 10 
de juliol. En aquesta competi-
ció, la montcadenca disputarà 
les proves de 400, 800 i 1.500 
lliures i, amb probabilitat, les de 
200 i 4x200. Castro va oferir un 
gran rendiment al Campionat 
d’Espanya-Open Absolut Prima-
vera que es va disputar a Saba-
dell entre el 19 i el 22 de març. 
La nedadora del CN Sabadell va 
disputar la fi nal de quatre proves 
(200, 400, 800 i 1.500) a la cate-
goria absoluta i va aconseguir les 
medalles d’or i bronze als 400 i 
800 metres lliures a la categoria 

de joves absoluts (nascuts al 1997, 
1998 i 1999), tornant a baixar la 
mínima per anar a l’Europeu | RJ 

La montcadenca va fer un bon paper a l’Open Absolut 

NATACIÓ
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per a l’Europeu júnior

L’infantil A femení del CH La 
Salle es va proclamar el 3 d’abril 
subcampió de Catalunya després
de perdre la fi nal contra el BM La 
Roca (17-15). L’equip d’Àlex Ex-
pósito va guanyar la semifi nal que 
es va disputar un dia abans contra 
l’Ass. Lleidatana als penals després 
d’un empat a 19. Les lassal·lianes 
jugaran els sectors estatals entre el 
27 i el 29 de maig. D’altra banda, 
el tècnic montcadenc José Quirós 
(BM Granollers) es va proclamar 
campió de Catalunya amb el ca-
det femení | RJ 
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proclama subcampió de Catalunya
Després de superar les semifi nals, va perdre la fi nal contra el BM La Roca (17-15)
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Rafa Jiménez | "#$%&&'(
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L’equip benjamí B del CD Montcada va aconseguir la victòria en el 
derbi contra l’EF Montcada D (9-1) que es va disputar el 19 de març al 
camp annex de l’estadi de la Ferreria. Després de la disputa de 22 jor-
nades, el CD Montcada B és quart al grup 35è de Tercera Divisió amb 
52 punts mentre que l’EF Montcada D és onzena amb 18 | RJ
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per fer una estada de preparació
Vuit jugadors del planter de l’equip de Nagoya hi van estar entrenant una setmana
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Són Éric Alcaide (Espanyol) i Juan David Fuentes (EF Montcada)

FORMACIÓ

B�� paper de dos joves 
valors del futbol local

Éric Alcaide, de 10 anys i jugador 
del RCD Espanyol, va ser esco-
llit com el millor futbolista de la 
Íscar Cup, que forma part del 
projecte La Liga Promises i que 
es va disputar en aquesta locali-
tat de la província de Valladolid 
entre el 24 i el 26 de març amb 
un total de 27 equips benjamins. 
D’altra banda, Juan David Fuen-
tes, que juga a l’Infantil A de l’EF 
Montcada, va disputar amb una 
selecció de la Fundació Marcet 
de Barcelona la 10a edició del 
Torneig Primer Toque que es 
va celebrar entre el 24 i el 27 de 
març a Castelló. El seu equip va 
arribar als quarts de fi nal | RJ

Les jugadores, el cos tècnic i els afi cionats van celebrar a la pista el subcampionat de Catalunya

El tècnic Yuki Muramarsu, el tercer per la dreta, va visitar Montcada amb els seus vuit jugadors 

El CFS Montcada va ser escollit 
pel Futsal Clube Uniao de Na-
goya (Japó) per fer una estada a 
Catalunya entre el 23 de març i 
el 4 d’abril i després d’haver estat
una setmana abans a Madrid. 
Un grup de vuit jugadors –un 
aleví, cinc infantils i dos ca-
dets– va venir per rebre sessions 
d’entrenament amb el tècnic del 
primer equip, Álex Fernández, i 
disputar amistosos. El club local 
va rebre la col·laboració d’altres 
entitats com l’AE Les Corts-
UBA, Catgas E. Santa Coloma i 
FC Barcelona per organitzar una 
setmana de treball amb temps 
lliure per poder fer turisme | RJ  
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El montcadenc, que juga amb 
el sènior de Tercera de l’AEE 
Montserrat Miró, va obtenir 
amb la selecció catalana sots-
17 la quarta posició al Mundial 
que es va disputar entre el 18 i 
el 20 de març a Schijndel (Ho-
landa). Catalunya va millorar 
el sisè lloc de les dues edicions 
anteriors i, per primera vegada, 
es va classifi car per disputar les 
semifi nals d’un Mundial | RJ

Pau Segura, 
quart al 
Mundial sots-17

KORFBAL anuncis gratuïts   Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat        

12 34526738 Para trabajar como vigi-
lante de seguridad, jardinero o pintor. 
Tel. 692 560 296.
En venda. Plaça de pàrquing gran a 
l’Avinguda de Catalunya de Mas Ram-
pinyo. Preu a convenir. Mayte. Telèfon: 
691 077 039.

Peluquera. A domicilio. Unisex. Lunes, 
martes y miércoles. Tel. 616 314 348.
Es ven. Àtic de 78 m2 al c.Ripoll. Preu: 
138.000 euros. Tel. 935 642 675.
Clases particulares. De todas las 
asignaturas desde primaria hasta la 
ESO. Tel. 632 671 780.


