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Esports
BICICLETADA POPULAR
El recorregut pel riu Besòs tindrà 

lloc el 5 de maig. Les inscripcions 

es poden fer al web de la Diputació.

PÀG. 28 PÀG. 28 

Tres dies després de convertir-
se en el pilot més jove de la his-
tòria en guanyar un Gran Premi 
al Mundial de Moto GP, Marc 
Márquez va visitar Montcada i 
Reixac el 24 d’abril per assistir a la 
presentació de l’acord entre Mon-
lau Competición i Repsol, que 
augmenta el seu suport econò-
mic al centre docent, incloent 
beques pels seus millors alum-
nes. Monlau Competición, que 
té part de les seves instal·lacions 
al polígon de La Ferreria, és una 
escola que va néixer al 1998 amb 
l’objectiu de formar mecànics 
i enginyers per al món del mo-
tociclisme i l’automovilisme. En 
paral·lel, també forma pilots, com 
va ser el cas de Marc Márquez 
des dels 12 anys, i crea equips, 
com el que competeix aquesta 
temporada al Mundial de Moto 
3 amb KTM, perquè els seus es-
tudiants puguin fer les pràctiques 
amb motos i cotxes que estan a 
l’alta competició.  
L’acte, presentat pel periodista de 
TV3 Josep Lluís Merlos, també 
va comptar amb la presència 
d’Emili Alzamora, director de 
Monlau Competició, i d’alguns 
pilots com Àlex Rins, campió a 
l’últim Gran Premi del Mundial 
de Moto 3, i el seu company Àlex 
Márquez. L’escola té en aquest 
curs 230 alumnes matriculats, 
cap d’ells de Montcada.

Rafa Jiménez | Montcada

PRIMERA CATALANA

Marc Márquez visita Montcada per 
apadrinar l’acord Monlau-Repsol
L’acte també va servir per celebrar el quinzè aniversari de l’escola que forma mecànics, enginyers i pilots

TAEKWONDO
Alberto Jo Lee, del club Lee Young,  

es proclama triple campió d’Espanya  

en pumse. 

D’esquerra a dreta, Pedro Fernández Frial, director general d’Estrategia i Control de Repsol, Marc Márquez, i Emili Alzamora, director de Monlau Competición

A
R

X
IU

/M
O

N
T

C
A

D
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

> Barreja perfecta entre la teoria i la pràctica
L’alcaldessa, María Elena Pérez, i 
el president de l’Área de Política 
Territorial, Juan Parra, tots dos del 
PSC, van aprofitar l’acte del dia 24 
per visitar les instal·lacions que 
Monlau té a Montcada i Reixac 
des del 2009. Aquesta nau és 
la seu del màster de enginyeria i 
del departament de competició. 
Al mateix temps que es fan clas-
ses, a Montcada es preparen els 
equips de l’escola que participen 
al Campionat d’Espanya de co-
txes de resistència, així com en el 
Mundial i el Campionat d’Espanya 
de Velocitat de motociclisme | RJ 
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El 29 de maig, l’estadi de Cornellà-
El Prat acollirà un altre derbi entre 
el RCD Espanyol i el FC Barce-
lona. 26 dies abans, el 3 de maig, 
el pavelló Miquel Poblet viurà un 
aperitiu d’aquest afrontament amb 
la disputa d’un partit de futbol in-
door entre culés i periquitos. Aquest 
duel correspon a la novena jornada 
de la Lliga Fertiberia de futbol in-
door que va començar l’1 de març. 
Les entrades per veure aquest 
partit, que començarà a les 20h, 
es poden comprar de forma anti-
cipada a les oficines de l’IME (c/ 
Tarragona, 32) al preu de 3 euros 
o les taquilles del Miquel Poblet 
abans del partit. Els nens menors 
de 12 anys no paguen. Abans, a les 
17.30h, es jugarà un triangular, co-
rresponent a la The Whopper League, 
amb equips infantils de l’EF Mont-
cada, l’FS Montcada i una selecció 
de jugadors de l’INS Montserrat 
Miró i La Ferreria. | RJ

El derbi Barça 
Espanyol, al 
pavelló Miquel 
Poblet

FUTBOL INDOOR

Rafa Jiménez | Redacció

Montcada ja ha acollit partits de futbol indoor
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El CD Montcada va obtenir tres 
valuosos punts a casa davant de 
la Jonquera (1-0) gràcies a un gol 
del seu pitxitxi, Sergi Arranz, al 
minut 92. Aquest triomf contra 
un rival que s’ha estrenat en-
guany a la Primera Catalana, i 
que està situat a la part alta de la 
taula, va trencar una mala ratxa 
de dues derrotes seguides, la da-
rrera al camp del Masnou (2-0). 
A manca de sis jornades per al fi-
nal de la lliga, els verds ocupen la 
vuitena posició amb 38 punts. 

Un gol de Sergi Arranz al descompte li 
dóna tres punts d’or al CD Montcada
Injecció de moral per als de Jordi Salvanyà després de dues derrotes consecutives

El CD Montcada es consolida a la vuitena posició després de l’important triomf contra La Jonquera

Rafa Jiménez | Redacció

> Suspès el partit del sènior B a Cabrils

El CD Montcada B no va poder fi-
nalitzar el seu partit al camp del Ca-
brils B. Amb empat a 1, els verds 
van aconseguir el gol que li podia 
donar la victòria a quatre minuts 
del final. Per a sorpresa de tota 
l’expedició verda, l’àrbitre va anul·lar 
el gol per un possible fora de joc. 
Davant de les protestes de jugadors 

i tècnics montcadencs, l’àrbitre va 
suspendre el partit, marxant cap 
als vestidors. A l’espera de saber la 
decisió del comitè de competició –el 
CD Montcada vol que es juguin els 
quatre minuts que resten– i després 
de l’empat contra l’UD Águila (1-1), 
els montcadencs són tercers amb 
48 punts | RJ
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Gerard Esteller (al terra) i el seu germà Adrià van jugar a Sabadell, tot i la sobtada mort del seu pare

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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El Broncesval Montcada no va po-
der guanyar la lliga el 20 d’abril a 
la pista de l’Escola Pia, però, tot i la 
derrota per 8 a  6 –la quarta de la 
temporada– s’ha assegurat un lloc 
al play-off d’ascens i el dret a jugar 
la propera edició de la Copa del 
Rei. “Hem perdut, però amb la 

diferència de gols, ens hem asse-
gurat la segona plaça”, va indicar 
el tècnic, Jordi Rozas. Els montca-
dencs encaraven el partit amb un 
baix estat d’ànim per la mort sob-
tada del pare dels jugadors Gerard 
i Adrià Esteller. De fet, tots dos van 
jugar el partit a Sabadell i, “potser 
perquè es trobaven molt tocats, 

han estat expulsats”, va explicar 
Rozas, qui reconeix que l’equip no 
va mostrar la seva millor cara. 
A manca de dues jornades per al 
final, els montcadencs veuen re-
duït a dos punts el seu avantatge 
al capdavant de la classificació. Els 
dos últims partits seran contra el 
Bar Mi Casa i l’Esparreguera.

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ B

El Broncesval s’assegura el play-off 
d’ascens, tot i que es complica la lliga 

Silvia Díaz/Rafa Jiménez | Redacció

Després de la derrota amb l’Escola Pia, els montcadencs només tenen dos punts d’avantatge

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Després de guanyar a Cerdanyola 
(1-3), l’EF Montcada segueix in-
tractable com a local i va sumar el 
21 d’abril una nova victòria con-
tra el penúltim, el Rubí, per 6 a 2. 
Després dels dos primers gols de 
Talavera i Pili, va arribar la juga-
da curiosa del partit. A dos minuts 
del descans, el Rubí va marcar el 
seu primer gol després d’aprofitar-
se d’una topada entre una de les 
seves jugadores i la portera local, 

Ana. L’àrbitre va deixar seguir la 
jugada i el Rubí, conscient de que 
el seu gol no havia d’haver pujat al 
marcador, es va deixar fer un gol 
en contra per compensar l’acció 
anterior. A la segon part, Ne-
rea i Talavera, en dues ocasions, 
van completar el marcador final. 
“Continuem molt bé”, apunta el 
tècnic Antonio Moya que veu el 
seu equip preparat per al proper 
partit al camp de Les Garrigues, el 
gran rival per a la segona posició.

L’EF Montcada va superar el Cerdanyola (1-3) i el Rubí (6-2)

Dos triomfs per seguir 
aspirant a ser segones

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada es jugarà al camp de Les Garrigues les opcions de finalitzar la lliga a la segona posició

L’UE Sant Joan va sumar al 
camp de l’Argentona (0-1) la ter-
cera victòria de la temporada a 
domicili que li assegura pràctica-
ment la permanència. “Aquests 
tres punts ens acosten una 
mica més a la salvació. Crec 
que sumant quatre punts més 
ja ho haurem aconseguit”, va 

explicar el seu tècnic, José Ma-
nuel Martín, ‘Pinti’ que en el 
partit a Argentona va recupe-
rar Abdul, després de complir 
una sanció de 26 partits, i Mar-
cos, absent durant 10 setmanes. 
Després de guanyar també el 
Lloreda (1-0), els montcadencs 
han pujat fins a la setena posició 
amb 42 punts.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan suma la tercera 
victòria de la temporada a domicili

Silvia Díaz/Rafa Jiménez | Redacció

Després de dos triomfs seguits, els montcadencs tenen més a prop la salvació

FUTBOL. QUARTA CATALANA

L’UD Santa María sembla haver 
trobar en aquesta reta final de la 
lliga la regularitat que li ha man-
cat durant tota la temporada. 
Els montcadencs, sisens amb 34 
punts, no perden des de fa cinc 
jornades. A les darreres setmanes, 
van guanyar el Bellaterra (3-0) i 
van treure un punt del camp del 
líder, la PD Pajaril (2-2)  | RJ

Els de Juan Meca van treure un punt del camp del líder

Bona recta final de lliga 
per a l’UD Santa María

L’UD Santa María està en el seu millor momentL’UE Sant Joan, més a prop de la salvació
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> L’UE Montcada prepara un Torneig Social

La Unió Escacs Montcada ultima l’organització de la primera edició del 

seu Torneig Social, que es disputarà entre el 3 i el 24 de maig al pavelló 

Miquel Poblet. Els dies de joc seran els divendres i es jugaran dues rondes  

setmanals –la primera començarà a les 19h–. El torneig està obert a to-

tes les categories d’edats i es poden fer les inscripcións gratuïtes al co-

rreu electrònic gerard.ot@hotmail.com. D’altra banda, el primer equip del 

club va finalitzar a la tercera posició a la Divisió d’Honor del Campionat 

de Catalunya per equips després de perdre a l’última jornada contra el 

Barcelona-UGA (6-4) | RJ 

> Inscripcions per a la Marxa a Peu a Montserrat

Encara es poden formalitzar fins el 30 d’abril als punts habituals (col·legi La 

Salle, Vilarrasa homes i farmàcia Recasens) les inscripcions per a la XXIX Marxa 

a Peu a Montserrat, que es farà el 4 de maig sota l’organització d’El Cim. L’última 

excursió preparatòria es farà el 28 d’abril amb la XXVII Caminada de Mas Ram-

pinyo amb sortida des de La Unió | RJ 

El masculí del CH La Salle, que 
una setmana abans havia perdut 
a la pista del Granollers (33-27),  
no va poder aconseguir la vic-
tòria a l’últim partit com a local 
a la Primera Estatal. Els montca-
dencs, més espesos en atac, van 
caure davant del Sant Esteve Ses-
rovires per 20 a 31. L’últim matx 
al pavelló Miquel Poblet va estar 
carregat d’emoció perquè el por-
ter Aleix Civil s’acomiadava de 
l’afició. Els seus companys van 
lluir una samarreta amb el seu 
nom al final dels 60 minuts. La 
Salle acaba la lliga el 27 d’abril a 
la pista de l’UE Sarrià. 

HANDBOL

El masculí del CH La Salle no pot 
guanyar en l’adéu de Aleix Civil

Silvia Díaz/Rafa Jiménez | Redacció

El porter es va acomiadar de l’afició amb una derrota contra el Sant Esteve Sesrovires

> El femení deixa  
la Lliga Catalana

El CH La Salle Iste va dir adéu el 

21 d’abril a la Lliga Catalana amb 

una derrota a Molins de Rei (38-

23). Les noies que entrena Pep 

Vives, que una setmana abans ha-

vien perdut a casa contra La Roca 

(13-37), han finalitzat la lliga a la 

penúltima posició amb 3 punts. 

“Estic content de la feina que 

hem fet aquestes últimes jorna-

des, tot i perdre”, ha dit Vives, qui 

ja està preparant un nou equip per 

a la propera temporada, amb la in-

tenció de recuperar jugadores que 

han passat pel club | SD

CICLISME

La Bicicletada Popular per la 
llera del riu Besòs arriba aquest 
any a la XI edició i viurà un nou 
capítol el proper 5 de maig. Or-
ganitzada per la Diputació de 
Barcelona, amb la col·laboració 
del Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs i el suport 
tècnic de la Federació Catalana 
de Ciclisme, aquesta prova popu-
lar sortirà des de Granollers fins 
arribar al mar, a l’alçada de Sant 
Adrià del Besòs, tot resseguint la 
llera recuperada del riu durant 
24 quilòmetres. La Bicicletada 
Popular, que l’any passat va aple-
gar uns 1.500 ciclistes, arribarà a 

Montcada a les 10.30h. La parti-
cipació està oberta a tothom i els 
ciclistes podran iniciar la cursa 
des de la sortida o bé incorporar-
s’hi en els punts de trobada ha-
bilitats a Montornès del Vallès, 
Montcada i Reixac –a prop del 
pont de la Roca– i Santa Coloma 
de Gramanet. Les inscripcions 
només es poden fer per Internet 
a la pàgina web de la Diputació 
de Barcelona (www.diba.cat/bici-
cletada/besos) i es tancarà quan 
s’arribi als 1.500 participants. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
promoure la pràctica de l’esport i 
gaudir d’un espai recuperat com 
la llera del Besòs.

La prova, que recorre la llera del Besòs, es farà el 5 de maig

Arriba una nova edició 
de la Bicicletada Popular

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí del CH La Salle es va acomiadar de l’afició amb un clara derrota
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> El TT La Unió també grava un ‘Harlem-Shake’

Els integrants del TT La Unió s’han afegit a la moda del ‘Harlem-Shake’ i han gravat 

un vídeo que es pot veure a Internet (www.youtube.com/watch?feature=player_

detailpage&v=vIeJPBlvjWI). A la vessant esportiva, i després d’una victòria da-

vant del Castelldefels (5-1), l’equip s’ha assegurat la desena posició. El proper 

objectiu és superar les semifinals i jugar la final per a la setena plaça. D’altra 

banda, la secció organitza el dia 27 un Open de tennis taula per a no federats 

amb motiu de la Festa Major de Mas Rampinyo | RJ 

ATLETISME

La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM), amb la col·laboració de les 
regidores d’Esports i Medi Am-
bient de l’Ajuntament, ja ho té tot 
preparat per a la celebració de la 
primera edició de la Montescata-
no, cursa de muntanya que es farà 
el 28 d’abril a la Serralada de Ma-
rina amb sortida, a les 9h, des de 
la plaça de l’Església. Al tancament 
d’aquesta edició, la prova, que tin-

drá uns 70 voluntaris de la JAM en 
diferents punts de control, compta-
va amb uns 150 inscrits.

8a Milla Urbana. Es disputarà 
el 19 de maig amb motiu de la 
Festa Major i obre el període 
d’inscripcions el 6 de maig a la 
web de la JAM (www.jam.cat). 
A partir del dia 13, es podrà fer 
també a les seves oficines | RJ

La cursa es disputa el 28 d’abril a la Serralada de Marina

La Montescatano, a punt

El club Lee Young va aconse-
guir un total de 19 medalles al 
Campionat d’Espanya de pum-
se que es va disputar el 13 i 14 
d’abril a Maria d’Or (Castelló). 
Alberto Jo Lee es va proclamar 
triple campió d’Espanya en ca-
tegoria sènior 2, en el trio mas-
culí al costat de José Manuel 
Ramón i José Luis Estudillo i 
fent parella amb la seva germa-
na Soo Mi Jo Lee, que també 
va guanyar la medalla de pla-
ta en Màster 1 i en el trio amb 
Yolanda Hidalgo i Gemma 
Adelantado. Diego Carrillo va 
guanyar el segon or del club a 
la categoria Màster 1. També 
es van penjar la plata Yolanda 
Hidalgo i José Luis Estudillo, 
en parella de més de 30 anys, i 

el trio, de la mateixa categoria, 
format per Celestino Montoya, 
Iago Bernárdez i Javier Capa-
rrós. Gemma Adelantado, en 
Màster 1, i Yolanda Fidalgo i 
José Luis Estudillo, en sènior 

2, van aconseguir el bronze. 
La propera competició del club 
serà el Campionat d’Europa 
que es disputarà del 30 d’abril 
al 2 de maig a Oropesa del Mar 
(Alacant). 

TAEKWONDO

Alberto Jo Lee es proclama  
triple campió d’Espanya en pumse

Rafa Jiménez | Redacció

El club Lee Young va guanyar 19 medalles el dies 13 i 14 d’abril a Marina d’Or

Tota l’expedició del Lee Young, exhibint les medalles guanyades al Campionat d’Espanya
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El sènior de l’AE Elvira La Salle es manté en una còmoda sisena posició

FUTBOL SALA

A manca de quatre jorna-
des per al final de la lliga, 
l’AFS Bosc d’en Vilaró 
manté les seves opcions 
d’entrar entre els quatre 
primers per jugar la pro-
moció d’ascens. Els mont-
cadencs es van recuperar 
bé de la derrota a casa 
contra el Plaza Macael i 
han sumat dues victòries 

seguides  a les últimes jor-
nades contra l’Associació 
Esportiva Wolf (3-6) i 
l’Atletic Sala Sant Boi 
(4-3). Ara mateix, l’AFS 
Bosc d’en Vilaró ocupa la 
quarta posició, a un punt 
del tercer, el CCA Plaza 
Macael, i amb un avan-
tatge de dos punts amb el 
cinquè, el Catalònia | RJ 

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
manté la quarta posició

El sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada ha fet els 
deures i ha recuperat la pri-
mera posició del grup 2 de 
la Segona Divisió després 
d’encadenar tres victòries 
que amplien la seva bona  
ratxa fins als deu triomfs 
consecutius. Els montca-
dencs, que no perden des del 
12 de gener, van guanyar 

els dos partits de les últimes 
dues jornades contra l’Escola 
Pia (6-0) i el Polinyà (1-8) 
i van sumar els tres punts 
del partit ajornat contra el 
Castellnou (2-3). L’equip 
de José Luis Carrasco 
és líder amb 46 punts, dos 
més que l’EF Barberà-Anda-
lucía que encara té pendent 
una jornada de descans | RJ 

L’EF Montcada recupera 
el lideratge del seu grup

FUTBOL SALA

Sense canvis a la situació 
de l’AE Can Cuiàs, que va 
ajornar el seu últim partit 
contra Les Corts EF. A la 
darrera jornada, els mont-
cadencs van caure contra 
el segon, l’Estel Vallseca 
(2-4). Dos dies abans, els 

de Matías Ruiz van perdre 
el partit ajornat contra el lí-
der, el Claret FS, per 2 a 5. 
L’AE Can Cuiàs, i a manca 
de sis jornades per acabar la 
lliga, és últim del grup 1 de 
Preferent amb 8 punts i dos 
partits ajornats | RJ 

L’AE Can Cuiàs encara 
no pot sortir de la cua 

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Tres victòries seguides 
per al sènior masculí

El sènior masculí de l’AE 
Elvira-La Salle ha agafat 
una bona dinàmica de 
resultats i, de moment, 
acumula tres victòries 
consecutives. Després 
d’una jornada de descans, 
l’última va arribar a casa 
contra un rival directe, el 
CB Sant Celoni B, per 79 
a 67. Els dos triomfs ante-
riors es van produir contra 
el CB Llavaneres (66-77) i 

el CB Gassó B (83-66). 
Tot i aquesta bona ratxa, 
l’AE Elvira-La Salle no ha 
variat la seva posició i con-
tinua a la sisena plaça amb 
un balanç de 14 victòries i 
8 derrotes. 

Sènior femení. Ocupa la 
tercera posició per la cua 
després de patir una nova 
derrota a la pista del tercer, 
el Jesuites El Clot-AE Casp 
(61-33).

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior B del CH La Salle 
no ha iniciat amb bon peu la 
fase final d’ascens a la Ter-
cera Catalana Preferent. De 
moment, els homes d’Óscar 
San Felipe, que van finalit-
zar com a líders del seu grup 
la primera fase, han perdut 
els dos primers partits con-
tra l’Handbol Joventut Ti-
betana (25-23) i l’Handbol 

Rubí (30-34). Amb 0 punts, 
i a quatre de les dues posi-
cions d’ascens, els montca-
dencs hauran de guanyar 
els quatre partits que resten 
si volen aconseguir l’ascens. 
“Estem decepcionats amb 
aquest inici, però una vic-
tòria ens tornaria a donar 
confiança”, explica San Fe-
lipe | RJ 

El sènior B es complica 
les opcions de pujar

HANDBOL

El sènior B no pot trigar a eaccionar si encara vol pujar de categoria
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L’AE Can Cuiàs ho té cada cop més complicat per evitar el descens
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El CEB Can Sant Joan-B. 
Montseny va donar la gran 
sorpresa i va aconseguir la 
victòria a la pista del Gassó 
de Ripollet, líder que no-
més havia perdut dos par-
tits aquesta temporada, per 
un ajustat 50 a 52. Aquest 
triomf va reforçar la moral 
dels montcadencs que una 
setmana més tard també 
van poder superar el CB 
Santa Perpètua B per 64 a 
52. Els sènior masculí ocupa 
la desena posició amb un ba-
lanç de 7-13 | RJ

Triomf del 
B. Montseny 
contra el líder

A manca de la disputa 
d’algun partit ajornat, la 
competició a la Lliga Na-
cional de Korfbal ja ha arri-
bat a la seva finalització. El 
Multiópticas Isis, que ha 
perdut  els seus dos últims 
partits contra el CK Caste-
llbisbal (17-24) i el Vacarisses 
(27-16), ha acabat cinquè. 
“Aquest any hem iniciat 
un nou projecte i jo debu-
tava, però no estem satis-
fets d’haver quedat fora 
del play-off”, valora el tèc-
nic David Rúa | RJ

Dues derrotes 
del Multiopt. 
Isis korfbal
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ACTIVITATS D’ESTIU

L’IME obre les inscripcions per 
als Casals Esportius d’Estiu
Les activitats començaran el 25 de juny i els participants s’han d’inscriure del 6 al 9 de maig

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ja té 
preparats els Casals Espor-
tius d’Estiu, on cada any hi 
participen una gran quan-
titat d’infants del municipi. 
Els Casals Esportius d’Estiu 
de l’IME, destinats a nens i 
nenes que es repartiran entre 
els nascuts entre 1997 i 2000 
i 2001 i 2009, es divideixen 
en dues quinzenes: del 25 de 
juny al 5 de juliol i del 8 al 
19 de juliol, tot i que també 
hi haurà una setmana extra 
entre el 22 i el 26 de juliol. 
L’horari serà de 9 a 13h i de 
15 a 17h. També s’ofereixen 
un servei  d’acollida a les 8 
del mati i un altre de menja-
dor, en horari de 13 a 15 h. 
Es realitzaran activitats com 
bàsquet, iniciació al bàdmin-
ton, handbol, acroesport,  
jocs de grup, shootball, patinat-
ge, natació, aeròbic o futbol 
sala, entre d’altres. L’IME 
també farà aquest any un 
casal especialitzat de futbol 
que se celebrarà a l’estadi 
municipal de La Ferreria. La 
resta d’activitats es reparti-
ran entre el pavelló Miquel 
Poblet, la Zona Esportiva 

Centre (pista coberta, gim-
nàs i piscina a l’aire lliure) 
i a les instal·lacions esporti-
ves de l’Escola Reixac. Les 
inscripcions estaran obertes 
entre el 6 i el 9 de maig i es 
podran fer a les oficines de 
l’IME (Montcada Aqua, c/ 
Tarragona, 32), de 9 a 13h 
i de 16 a 19 h. 

Josc Escolars. La cloenda 
canvia de dates i finalment 
es farà el 7 de juny al pavelló 
Miquel Poblet i rodalies.

Rafa Jiménez | Redacció

Les activitats d’aigua que es fan a la piscina de la Zona Esportiva Centre són de les més populars entres els infants

El Casal Esportiu també destina un temps a les activitats a la pista coberta
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CLUB TENNIS REIXAC

Èxit de Judith González
La tennista va arribar a la final de l’Open Primavera

BÀSQUET. CB MONTCADA

El premini B ja suma més 
triomfs que derrotes
En total té set victòries després d’obtenir dues victòries

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El juvenil femení no es
retroba amb la victòria
No ha tingut sort i acumula quatre derrotes seguides

A manca de quatre jorna-
des per al final de la lliga, 
el júnior femení de l’AE El-
vira La Salle continua ocu-
pant la tercera posició per 
la cua del grup 5 del Nivell 
B del Campionat Terri-
torial després d’acumular 
quatre derrotes consecu-
tives. Les montcadenques, 
que no han pogut guan-
yar un partit des del 17 de 
març, van perdre els seus 
dos últims enfrontaments 
contra el CB Llinars (79-
50), situat a la part mitja 
de la taula, i el segon clas-
sificat, el CB La Garriga 
(64-65). 

Júnior A. Segueix a la cin-
quena posició, tot i perdre 
a l’última jornada a la pis-
ta del CB Cardedeu B (51-
47). Una setmana abans, 
havia guanyat el Lliçà 
d’Amunt B (76-72).

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

L’infantil femení torna a 
patir una ratxa negativa
Després de quatre victòries seguides, ha perdut tres partits

L’infantil femení del CEB 
Can Sant Joan, que va fi-
nalitzar la primera fase 
al nivell C a l’última po-
sició amb vuit derrotes 
i cap victòria, porta una 
línia irregular al nivell D, 
acumulant ratxes positi-
ves i negatives. Després 
d’iniciar aquesta segona 
fase amb cinc ensopegades 
consecutives, les montca-
denques van millorar amb 
quatre victòries seguides. 
A les últimes setmanes, 
han tornat a entrar en un 
sotrac de resultats amb 
tres derrotes, les dues úl-
times contra el penúltim, 

el Bàsquet Nou Barris (23-
35), i el líder, l’AE Bells-
port (54-3). Ara mateix, 
l’infantil femení ocupa la 
tercera posició per la cua 
amb un balanç de 4 vic-
tòries i 8 derrotes.

Rafa Jiménez | Redacció

L’infantil femení, de ratxa en ratxa

El canvi de nivell del premi-
ni B del CB Montcada li ha 
permès reconciliar-se amb 
les victòries. Després de no 
guanyar cap dels 10 partits 
que va disputar al nivell C, 
els montcadencs acumulen 
més triomfs (7) que derro-
tes (6) al grup 2 del nivell 
D. Les dues últimes vic-
tòries es van produir contra 
el ACB Palau de Plegamans 
(62-24) i a la pista del cuer, 
el Vilassar de Dalt, per un 
contundent 6 a 56. A manca 
de cinc jornades per al final 
de la lliga, aquest equip mixt 
ocupa la cinquena posició 
amb 20 punts.   

Cadet A. Tot i patir tres en-
sopegades seguides, conti-
nua a la primera posició del 
del nivell B-1 amb 18 punts. 
Ha perdut el últims partits 
contra el Valldemia (45-51) i 
el CB Cabrera A (65-42).

Rafa Jiménez | Redacció

El premini B està en un bon moment

Judith, amb del seu entrenador, Edu Grosso, i els companys Fran, Joel i ‘Chipi’

C
T

 R
E

IX
A

C

A
4

R
X

IU
/M

O
N

T
C

A
D

A
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÍ

O

Judith González, del CT 
Reixac, es va proclamar 
subcampiona de l’Open 
Primavera del CD Terras-
sa. González va perdre la 
final contra María Boyero, 

del Tennis Valdoreix, per 
2-6, 6-3 i 1-6. D’altra banda, 
l’infantil femení va caure 
contra el CT Castellar (3-1) 
al Campionat de Catalunya 
d’equips per comarques | RJ
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> Bona participació a la festa de La Salle
El bon temps va facilitar una gran participació a la festa que 
l’AMPA del col·legi La Salle va organitzar el 20 d’abril. “Han 

estat unes festes molt especials. Hem posat en marxa el 

projecte ‘Pro viatge de fi de curs’ i això ens ha permès 

comptar amb la implicació de l’alumnat de 3er d’ESO. 

Valorem molt positivament aquesta experiència”, explica 
Carmen Abadín, secretària de l’AMPA. La propera festa 
lúdico-esportiva la farà el col·legi Reixac el 27 d’abril | RJ 
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El júnior femení està a la part baixa

A
R

X
IU

/R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z



312a quinzena | Abril 2012 Esports

L’EF Montcada obre inscripcions 
per a la propera temporada 

L’Escola de Futbol Mont-
cada ja ha obert el període  
d’inscripcions per a la pro-
pera temporada. Per als que 
estiguin interessats, l’horari 
d’atenció és de dilluns a 
divendres, de 18 a 21h. Se-
gons els seus responsables, 
l’objectiu de l’EF Montcada, 
que no farà cap tipus de pro-
va per confeccionar els seus 
equips, es tornar a tenir la 
mateixa quantitat de con-
junts que ha tingut aquesta 
temporada: un de l’Escola 
(nens nascuts entre 2009 i 

2010), dos patufets (2008), 
tres prebenjamins (2006-
2007), quatre benjamins 
(2004-2005), cinc alevins 
(2002-2003), tres infantils 
(2000-2001), dos cadets 
(1998-1999) i entre dos i tres 
juvenils –i un més de futbol 
sala– (1995, 1996, 1997). 

Prebenjamí B. Penúltim al 
grup 42, va sumar la seva 
quarta victòria contra el 
Cerdanyola B (3-1). Una 
setmana més tard, va perdre 
davant de l’EF Barberà-An-
dalucía (2-0). 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El club no farà cap prova als jugadors i espera tornar a confeccionar la mateixa quantitat d’equips 

NATACIÓ

Per primera vegada, cinc 
membres de l’Escola de 
Natació Montcada han 
aconseguit el guardó de 
‘nadador complet’ després 
d’aconseguir la millor pun-
tuació sumant els quatre mi-
llors temps de cada estil a les 
quatre jornades dels Cam-
pionats Comarcals. Es tracta 

dels benjamins Martí Toldos 
i Nadia Misas; els alevins 
Marc Grau i Claudia Garro-
te, i l’infantil Daniel Gonza-
lo. A la darrera jornada, dis-
putada el 6 d’abril a Ripollet, 
Nadia Misas va guanyar els 
25 metres esquena i braça i 
Martí Toldos va ser segon 
i tercer, en categoria benja-
mí; Marc Grau va guanyar 

la prova de 50 m. esquena 
mentre que Claudia Garrote 
va ser segona i tercera als 50 
m. braça i esquena, en aleví; 
l’infantil Daniel Gonzalo va 
ser el primer als 100 m. es-
quena i braça i Joan Grau, 
cadet, va finalitzar tercer 
als 100 m. braça. La final 
dels Comarcals es farà el 27 
d’abril a Badia.

L’EN Montcada aconsegueix 
cinc ‘nedadors complets’
Es tracta de Martí Toldos, Nadia Misas, Marc Grau, Claudia Garrote i Daniel Gonzalo

FUTBOL JUVENIL. CD MONTCADA

El juvenil del CD Mont-
cada ha baixat fins a la  
desena posició del grup 7 de 
Primera Divisió després de 
patir dues derrotes seguides 
a casa. Tot i avançar-se en 

el marcador en aquests dos 
enfrontaments, els montca-
dencs van acabar perdent 
contra dos rivals directes: 
l’UE Mollet (1-2) i l’EF Bar-
berà-Andalucía (1-3) | RJ

El juvenil perd posicions 
És desè després d’encaixar dues derrotes consecutives

A manca de sis jornades 
per al final de la lliga, el 
juvenil de l’EF Montcada 
continua a la vuitena po-
sició del grup 2 de Segona 
Divisió, tot i haver patit 
dues derrotes a les últimes 
jornades: contra el segon 
classificat, el Montmeló 
(2-6), i davant d’un rival 
que ocupa la part baixa 
de la taula, l’Escola Pia de 
Sabadell (3-1) | RJ 

El juvenil 
segueix igual 
tot i perdre

Rafa Jiménez | Redacció
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> Els cursets de natació obren inscripcions
El Centre Esportiu Montcada Aqua obre a partir del 6 de 
maig el període d’inscripcions per als cursets intensius de 
natació que es faran durant l’estiu. Els interessats poden 
passar per les oficines del Aqua, de dilluns a dissabte, per 
apuntar-se. Els cursets estan dividits en nadons (de 6 a 36 
mesos), bressol (de 3 a 5 anys), infantil (de 6 a 15 anys) i 
adult (més de 16 anys) | RJ 

FUTBOL SALA

El prebenjamí B no està tenint gaire sort i ocupa la part baixa de la taula
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> El juvenil vermell continua cinquè
Es manté a la cinquena posició, amb 39 punts, del grup 
7 de Primera Divisió després d’haver sumar en els seus 
tres últims partits. El 9 d’abril, va guanyar l’ajornat contra el 
Martorelles (1-4) i va empatar els dos següents contra l’EF 
Barberà-Andalucia (2-2) i el Mercantil C (0-0) | RJ 
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HANDBOL. CH LA SALLE

L’infantil A del CH La Sa-
lle va fer història el 20 i 21 
d’abril i es va convertir en el 
primer conjunt del club que 
jugava el Top-4, que es va 
disputar a La Roca del Va-
llès. A la semifinal, els mont-

cadencs no van poder do-
nar la sorpresa i van perdre 
contra el Granollers (28-22). 
Un dia després, al partit per 
al tercer i quart lloc, l’infantil 
A també va caure davant de 
La Roca (32-25) | RJ 

L’infantil, quart al Top-4
Va perdre els dos partits contra el Granollers i La Roca

Ja és tot un èxit que l’infantil A hagi acabat com el quart millor equip de Catalunya

FUTBOL SALA. BRONCESVAL MONTCADA

Després de finalitzar la lli-
ga a la tercera posició, el 
prebenjamí del Broncesval 
va iniciar el 17 de febrer 
la Copa Catalana. El 21 
d’abril, va aconseguir la 
seva segona victòria contra 

l’FS Sab Atl. Joan Maragall 
(6-0). Després de 9 jornades, 
els montcadencs són penúl-
tims amb 7 punts. Les dues 
últimes derrotes es van pro-
duir contra l’Esparreguera 
(1-5) i l’Olesa (1-8) | RJ 

Victòria del prebenjamí
Va aconseguir el seu segon triomf a la Copa Catalana

El prebenjamí ha pogut guanyar el seu segon partit a la Copa Catalana

KARATE

El cadet Eric Puig i la infantil 
Paula Franco, en kumite, es 
van proclamar campions del 
X Campionat d’Espanya 
WUKO que es va disputar 
a Alfaro (La Rioja) el 20 i 21 
d’abril. En kata, el club tam-

bé va obtenir quatre segones 
posicions, en aleví i infantil, 
i dues terceres, en juvenil 
i sènior. En kumite, va fer 
quatre segones posicions, en 
alevins i sèniors, i tres terce-
res, en infantil i juvenil | RJ 

Bon paper del Shi-Kan
Grans resultats al X Campionat d’Espanya WUKO

Foto de família de l’expedició del Shi-Kan que va viatgar fins a La Rioja
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