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TAEKWONDO
Alberto Jo Lee, del Lee Young, obté 

dues medalles de plata i una de 

bronze al Campionat d’Europa.

PÀG. 28 PÀG. 28 

Per segona temporada consecu-
tiva, el sènior femení de l’Escola 
de Futbol Montcada ha fi nalitzat 
a la tercera posició a la Primera 
Catalana. Tot i el canvi de grup, 
i el fet d’enfrontar-se amb equips 
consolidats de Barcelona i alguns 
fi lials, les montcadenques han fet 
un excel·lent paper i han acabat 
terceres amb 61 punts i un ba-
lanç de 19 victòries, 4 empats i 
7 derrotes. “Hem sumat menys 
punts que l’any passat, però 
era un grup més complicat. No 
m’esperava acabar en aquesta 
posició, però aquestes noies són 
increïbles i han tornat a demos-
trar que no són conformistes i 
que sempre volen més”, comen-
ta el tècnic Antonio Moya, qui 
creu que la clau d’aquest equip 
està en la bona relació entre totes 
les seves jugadores: “Són molt 
bones persones i, en moments 
puntuals, quan la diferència 
de sexe m’impedeix entrar als 
vestidors, saben autogestionar-
se molt bé”.
El fi nal de temporada també 
implica un fi nal de cicle ja que 
Antonio Moya ha dedicit deixar 
la direcció de l’equip. “Crec que 
un entrenador no ha d’estar 
més de tres temporades segui-
des. Les jugadores evoluciona-
ran millor si s’adapten a la for-
ma de treballar i els sistemes 
tàctics d’un nou tècnic. Aquest 

equip ha de ser el femení de 
l’EF Montcada, no el feme-
ní d’Antonio Moya”, explica 
l’entrenador, que tanca així una 
segona etapa al capdavant del 
conjunt. Després d’un primer ci-
cle de tres anys, Moya va deixar 
el femení al 2009 per passar a en-
trenar un cadet de l’Escola. Una 
temporada més tard, va tornar 
a agafar les regnes d’un conjunt 
que havia patit per no baixar i 
que ara deixa a la tercera posició 
i, segons el mateix Moya, “com 
un equip totalment consolidat 
a la Primera Catalana, catego-
ria on ja és un referent”.
A partir de la propera temporada, 
el femení estarà dirigit per Adria-
no Bujalance, amic personal de 
Moya, que ha estat treballant als 
últims anys com a preparador fí-
sic del Cerdanyola B femení. Bu-
jalance comptarà amb el suport 
de l’actual entrenador, que exer-
cirà les tasques de director tècnic 
del futbol femení a la recerca de 
jugadores i amb l’objectiu, a llarg 
termini, de formar un planter. 
“Dirigir el femení de l’Escola 
m’ha canviat la vida en tots 
els aspectes. M’ha ensenyat 
valors com el compromís i ha 
reafi rmat el meu amor pel fut-
bol. No m’emporto cap record 
negatiu de cap jugadora. Al 
contrari, he guanyat una gran 
quantitat d’amigues”, resumeix 
Moya.  

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El femení de l’EF Montcada fi nalitza tercer 
i iniciarà un nou cicle sense Antonio Moya
Després d’un segon cicle de tres temporades, l’entrenador montcadenc canvia la banqueta pel despatx i serà substituït per Adriano Bujalance 

BALL ESPORTIU
La parella formada per Eva Nieto i Carles 

Cirera ha obtingut un nou èxit després de 

guanyar el Campionat d’Espanya per clubs.

Parlar d’Antonio Moya es sinònim de futbol femení a Montcada. Després de sis temporades a la banqueta, el tècnic inicia una nueva etapa als despatxos
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> Final amb victòria

El sènior femení de l’EF Montca-

da va acomiadar la temporada 

el 19 de maig amb una còmoda 

victòria a casa contra l’EF Tàrre-

ga (4-1) gràcies als gols de Nerea 

Talavera, Nerea Rodríguez, en 

dues ocasions, i d’Andrea Rius. 

Aquest triomf va certifi car la ter-

cera posició de les montcaden-

ques, recuperada una setmana 

abans gràcies a la ajustada vic-

tòria al camp de la Barceloneta 

(2-3) i a la derrota del Martinenc 

a Tàrrega (5-1) | RJ
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Els montcadencs, que anaven guanyant per 2 a 1, no van saber mantenir el resultat favorable

Després de renunciar a l’ascens a 
Segona Divisió per motius econò-
mics, el Broncesval Montcada es 
va prendre el partit d’anada del 
play-off d’ascens contra el Deba-
barrena, disputat el 18 de maig al 
pavelló Miquel Poblet, com una 
gran festa. Gairebé tots els juga-
dors que formen part del planter 
del club van estar a les grades ani-
mant el primer equip  i es va po-
der veure una afluència de públic 
superior a la d’anteriors partits. 
A nivell esportiu, els subcam-
pions del grup III de Segona B 
van donar la cara en tot moment 
davant del campió vasc del grup 
II. Al descans, els montcadens 
guanyaven per 2 a 1 gràcies als 
gols de Roger Bonet i Mario Li-
trán, de penal. A la segona part, 
el Broncesval va deixar la inicia-
tiva al seu rival. A la recta final, 
i amb el 2 a 2, els locals no van 
saber ser conservadors tenint en 
compte que encara hi ha un partit 
de tornada i van encaixar el gol 
de la derrota a cinc segons del 
final. “Aquest resultat és un toc 
d’atenció, però crec que podem 
remuntar”, va dir Rozas després 
del seu últim partit al pavelló Mi-
quel Poblet.

FUTBOL SALA. PLAY-OFF D’ASCENS A SEGONA 

El Broncesval perd el partit d’anada 
amb un gol a cinc segons del final

Rafa Jiménez  | Pla d’en Coll

Quatre victòries consecutives, la 
darrera al camp del Guíxols per 
0 a 2, van situar el CD Montca-
da a la tercera posició del grup 
1 de Primera Catalana, a no-
més tres punts de la promoció 
d’ascens a Tercera Divisió. Al 
diumenge de Festa Major, amb 
un gran ambient a l’estadi de la 
Ferreria ja que l’entrada era gra-
tuïta, els verds van donar un pas 
enrere contra l’UE Mollet (1-1). 
Els montcadencs, que es van 
avançar al minut 62 gràcies a  
Sergi Arranz, van encaixar el gol 
de l’empat a 5 per al final. “De 
vegades, vols fer-ho tan bé que 
els nervis et traeixen”, ha dit 
Jordi Salvanyà, conscient que la 
lluita per l’ascens s’ha complicat, 
tot i que encara hi ha petites op-
cions a dues jornades finals.

Rafa Jiménez | Estadi de la Ferreria

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

L’UE Mollet posa fre a part de les 
opcions d’ascens del CD Montcada
L’empat a casa contra els molletans trenca una ratxa de quatre victòries seguides i allunya els verds de la promoció

L’UE Mollet, que encara no s’ha assegurat matemàticament la permanència, va jugar amb força intensitat i va treure un valuós punt de la Ferreria
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Tot i la derrota, els blaus van voler agrair el suport rebut per part de tots els aficionats
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A manca de dues jornades per 
al final, l’UE Sant Joan-Atlètic 
Montcada encara no ha certificat 
la seva permanència de forma 
matemàtica a la Segona Catala-
na. A les dues últimes jornades, 
els montcadencs van empatar 
a casa sense gols contra el Sin-
guerlín, que lluita per deixar la 
posició de promoció de descens, 
i van perdre al camp del Carme-
lo (2-0) després de rebre un gol a 
cada meitat. “Hem estat horri-
bles, sense cap intensitat, com 
si ja ho tinguéssim tot fet, i no 
és així. Ara ens poden arribar 

totes les urgències. Només ens 
queda un punt per salvar-nos. 
Sembla fàcil, però jo ja he vis-
cut situacions pitjors al món 
del futbol”, comenta un afectat 
José Manuel Martín ‘Pinti’. 
Amb sis punts en joc, els juga-
dors de Can Sant Joan tenen un 
avantatge de quatre amb la pro-
moció i cinc amb el descens di-
recte. Amb un punt més, la Unió 
estarà matemàticament salvada, 
tot i que la resta de resultats, amb 
enfrontaments directes entre els 
equips de la part baixa, també 
li podrien afavorir per assolir el 
seu objectiu.

Buscarà mantenir la categoria a les dues últimes jornades

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan, a un punt 
de la salvació matemàtica

Rafa Jiménez | Redacció

A cinc segons del final, va arribar l’eufòria dels vascos i la decepció dels jugadors locals
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Tot i guanyar els dos últims partits 
contra el Teià CA (2-4) i l’At. Mas-
nou (7-3), el CD Montcada B, que 
ja no depenia de sí mateix, es va 
quedar a les portes de lluitar per 
l’ascens a Tercera Catalana. Els 
verds han finalitzat la lliga a la ter-
cera posició amb 58 punts (18 vic-
tòries, 4 empats i 4 derrotes), a 2 
del segon classificat, l’Águila UD, 
que jugarà la promoció, i a 4 del 
campió, el Singuerlín B, que puja 
directament | RJ 

El sènior B es 
queda a les 
portes de pujar 
de categoria

El sènior B ha ofert un rendiment extraordinari
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> Aficionat il·lustre

El 26 de maig, abans de l’últim 

partit de la temporada a casa 

contra el líder, el Canyelles, l’UE 

Sant Joan-Atlètic prepara un acte 

de reconeixement a tots els presi-

dents que ha tingut el club durant 

els seus 25 anys d’existència. En 

aquest homenatge es lliuraran tres 

samarretes de l’equip que han es-

tat signades per Andrés Iniesta, ju-

gador del FC Barcelona que man-

té una bona relació amb alguns 

membres de l’entitat de Can Sant 

Joan | RJ
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Després de tres mesos dirigint la 
comissió gestora, Enric Expósito, 
vicepresident sota el mandat de Jo-
sep Maresma, ha decidit donar un 
pas endavant i formalitzar el seu 
càrrec com a president del CH La 
Salle. Exjugador del club, coneix 
bé la casa i vol consolidar la bona 
feina feta durant aquests anys.  

-Com ha estat el relleu a la 
presidència del club?
Ho hem fet d’una forma natural. 
Després de la decisió de Josep 
Maresma de deixar el club, es 
van convocar eleccions al febrer, 
però no es va presentar cap can-
didatura. He estat al capdavant 
de la junta gestora durant tres 
mesos, però el club no podia 
continuar amb aquesta situació. 
Amb el suport de la junta, he 
decidit assumir el repte durant 
quatre anys. 
-Només quatre anys?
Sí, després d’aquests quatre 
anys estaria bé que arribés 
un nou canvi generacional al  
capdavant de l’entitat. No vull 
que sigui un mandat presidencia-

lista. Tinc al meu costat a gent 
molt vàlida com María José Ez-
querra, que serà la nova vicepre-
sidenta. Les responsabilitats han 
d’estar repartides perquè tothom 
sigui partícip del desenvolupa-
ment del club. 
-Quins reptes es planteja?
A nivell social, volem continuar 
fomentant l’handbol al municipi. 
Som un equip de poble amb una 
important massa de socis amb 
els que volem potenciar la nos-
tra comunicació, implicant-los 
en el nostre dia a dia. A nivell 

econòmic, hem tingut la sort que 
mai hem estat endeutats, tot i 
que som conscients de la situació 
actual de crisi i que no serà fàcil 
mantenir el suport de les empre-
ses i comerços que ens ajuden.
-I a nivell esportiu?
Hem fet una molt bona feina 
consolidant l’handbol femení. 
Ara, s’ha de continuar poten-
ciant el treball amb l’escola i 
mantenir equips a totes les cate-
gories. Pel que fa al sènior mas-
culí, l’objectiu és que continuï a 
la Primera Estatal. 

HANDBOL

Enric Expósito assumeix el repte  
de presidir el Club Handbol La Salle

Rafa Jiménez | Redacció

Agafa el relleu de Josep Maresma, amb qui ja havia compartit junta com a vicepresident

Enric Expósito porta molts anys lligat al CH La Salle, ja sigui com a jugador o membre de la junta

Eva Nieto i Carles Cirera, del Club 
de Ball Esportiu Endansa, s’han 
proclamat campions d’Espanya 
per clubs a la categoria sènior I en 
la modalitat de llatí, en el torneig 
disputat a l’Hospitalet de l’Infant 
el 5 de maig. En aquesta mateixa 
competició, la parella formada per 
Elian Nieto i Marc Sanz va acabar 
en tercera posició a la categoria 
d’adults II, també en llatí. El èxits 
esportius d’Eva Nieto i Carles Ci-
rera va continuar a les setmanes 

posteriors i també van conquerir 
el Trofeu Vila de Ripollet, que va 
tenir lloc el 12 de maig. 

Competició a Montcada.  El Club 
Endansa organitza la tercera edi-
ció del Trofeu Vila de Montcada, 
puntuable pel rànquing nacional, 
que es farà el 9 de juny al pavelló 
Miquel Poblet. Aquesta trobada 
també servirà per celebrar el se-
gon Memorial Jordi Solà, un open 
professional llatí, i un Open Whe-

elchair de ball en cadira de rodes.   

BALL ESPORTIU

Eva Nieto i Carles Cirera, 
campions d’Espanya

Rafa Jiménez | Redacció

TAEKWONDO

Alberto Jo Lee, del Club Lee 
Young, va aconseguir dues me-
dalles de plata i una de bronze 
al XI campionat d’Europa de 
Taekwondo Poomsae que es va 
disputar entre el 30 d’abril i el 
2 de maig a Alacant. Jo Lee va 
acabar segon a la categoria sè-
nior 2 (fins a 39 anys) i en el trio, 
juntament amb José Manuel Ra-
món i José Luis Estudillo. Fent 
parella amb la seva germana 
Soo, Alberto també va aconse-
guir un metall de bronze. Diego 
Carrillo, un altre taewkondista 
del Lee Young, va aconseguir 

una meritòria cinquena posició 
a la categoria màster 1 (de 40 a 
49 anys). 
Aquests cinc membres del club 
que dirigeix José Santiago s’han 
classificat per al Campionat de 
Món que es disputarà a Indonè-
sia durant el mes de novembre. 
A Alacant, la selecció espanyola 
que entrena el mateix Santiago 
va finalitzar al segon lloc del 
medaller amb 30 metalls –vuit 
d’or–, només superada per Ale-
manya. Era la primera vegada 
que un Campionat d’Europa 
de Poomsae es feia en territori 
espanyol.

Va aconseguir dues medalles de plata i una de bronze

Bon paper d’Alberto Jo 
Lee al campionat d’Europa

Rafa Jiménez | Redacció

Foto de família de la delegació espanyola que va aconseguir 30 medalles al campionat d’Europa
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> Torneig de pàdel del Club Tennis Reixac
El CT Reixac va organitzar entre el 10 i 12 de maig la segona edició 

del torneig de pàdel-exprés. La competició, oberta a tothom i a totes les 

edats, va comptar amb la participació de 20 parelles (10 masculines i 

10 mixtes). José Ignacio Contreras i Ramón Contijoch van guanyar a la 

categoria masculina, mentre que el títol mixt va ser per a Judit León i 

Carlos Sánchez | RJ

La montcadenca Anna Villar, de 
l’equip Tomàs Bellès-Cannonda-
le, va ser segona a la Titan De-
sert, que es va disputar entre el 28 
d’abril i el 3 de maig al Marroc. 
La corredora local va emprar un 
temps de 30 hores, 39 minuts i 
3 segons –a 16 minuts de la pri-

mera classificada– per recórrer 
els prop de 600 quilòmetres pel 
desert dividits en 6 etapes i amb 
un desnivell acumulat de 6.000 
metres. La ciclista s’ha mostrat 
molt satisfeta de la seva primera 
participació en una de les curses 
més dures del món | RJ

MOUNTAIN BIKE

Eva Nieto i Carles Cirera en un dels moments de les seves últimes competicions

El 9 de juny, es farà el trofeu Vila de Montcada al Poblet

Anna Villar, segona  
a la exigent Titan Desert
Gran resultat a la seva primera participació en aquesta prova

Anna Villar, enmig del desert del Marroc 
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El primer equip del Tennis Taula 
La Unió va aconseguir la novena 
posició final a la lliga després de 
superar el CTT Ateneu 1882 (4-2). 
Aquesta plaça encara el permet 
optar a la repesca per a l’ascens a 
Segona. D’altra banda, el club de 
Mas Rampinyo, que ha celebrat el 
seu primer aniversari, prepara per 
al 8 de juny el I Open de Montca-
da de categoria benjamí | RJ

El TT La Unió 
finalitza a la 
novena posició

TENNIS TAULA
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El sènior femení del CEB 
Can Sant Joan va acomia-
dar la lliga el 18 de maig 
amb una derrota en el 
derbi montcadenc que es 
va disputar a la pista del 
col·legi El Viver contra 
l’AE Elvira-La Salle i que 
va fi nalitzar amb victòria 
visitant per 28 a 33. Tot i 
aquesta ensopegada i que 
encara tenen un partit 
ajornat per disputar, les 

de Can Sant Joan –que 
una jornada abans també 
havien perdut a la pista 
del CBSAB (49-23)– han 
acabat la lliga a la vuitena 
posició de la Tercera Feme-
nina amb un balanç de 9 
victòries i 14 derrotes. 
Per la seva banda, el feme-
ní de l’AE Elvira-La Salle, 
a qui també li manca un 
matx per jugar, és manté 
novè després de guanyar 
els seus dos últims partits. 

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El sots-21 es proclama 
campió de la seva lliga

El sots-21 de l’AE Elvira-La 
Salle s’ha proclamat campió 
del grup 2 del nivell B amb 
un balanç de 27 victòries 
i 3 derrotes. Els montca-
dencs es van assegurar el 
títol de forma matemàtica 
a la penúltima jornada. 
La seva victòria a la pista 
del CB Centelles (42-57) 
va anar acompanyada, a 
l’endemà, d’una derrota 
del segon classifi cat, el CB 

Vila de Montornès, contra 
el Prats de Lluçanès (43-
41). L’últim partit, ja amb 
el títol a la butxaca, va ser 
una festa i l’equip d’Ignasi 
de la Fuente va passar per 
sobre de l’UB Llefi à B (69 
a 28). “Hem creat un grup 
de bons amics que, a més, 
forma un equip molt com-
plet”, comenta el tècnic del 
campió que ha de decidir si 
disputarà a l’agost les fases 
d’ascens a Preferent. 

Rafa Jiménez | Redacció
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L’equip sots-21 es va fer la foto dels campions després del seu últim partit

El femení cau en el derbi 
contra l’Elvira-La Salle

FUTBOL SALA

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
no ha pogut fi nalitzar en-
tre els quatre primers que 
pugen a la Segona Divisió A 
Territorial de la Federació 
Catalana de Futbol Sala. A 
les últimes jornades, va per-
dre contra el segon, el Futsal 
Dante Nilfi sk (1-5), i el ter-
cer, el Catalònia (3-2). Els 
verds han acabat cinquens 

amb 19 victòries, 5 empats 
i 6 derrotes. “El balanç 
del primer any és positiu, 
però estem decepcionats 
perquè hem tingut a prop 
l’ascens”, diu el jugador-
tècnic Javier Pérez, que vol 
crear un nou equip amb in-
fants. Es pot demanar més 
informació al correu afsbosc-

vilaro@hotmail.com | RJ  

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
es queda sense pujar

Rafa Jiménez |  Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

L’EF Montcada va con-
fi rmar el 4 de maig el seu 
ascens a Primera amb una 
victòria contra la PB Palau-
Solità Plegamans (7-3). Des-
prés d’aquest triomf,  el dotzè 
consecutiu, l’equip de José 
Luis Carrasco va perdre 

contra el Champion Flores-
ta (2-0) i La Pobla de Lillet 
(4-5) i ara ocupa la segona 
posició. “Amb l’ascens, la 
temporada ja ha estat un 
èxit, però ara volem posar 
la cirereta i guanyar la lli-
ga”, diu Carrasco | RJ

L’EF Montcada ja és 
equip de Primera

FUTBOL SALA

El B del CH La Salle no ha 
pogut pujar a Tercera Prefe-
rent ja que va acabar tercer 
a la fase d’ascens després 
de perdre a Gavà (29-28) i 
empatar a Rubí (29-29). Al 
seu últim partit, ja sense res 
en joc, l’equip d’Óscar San 
Felipe va guanyar el Gavà 
(30-26). Pugen el Rubí i la 
Joventut Ribetana | RJ

El sènior B, 
tercer a la 
fase d’ascens

En la que ha estat la seva primera temporada, l’AFS Bosc d’en Vilaró ha tingut a tocar l’ascens de categoria
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L’11 de maig, l’AE Can Cuiàs va perdre a casa contra el Magic Sans Futsal (2-7)
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HANDBOL

La derrota en el partit ajor-
nat contra el Mampar Bruc 
(4-6), que es va disputar el 
22 de maig, va certifi car el 
descens de l’AE Can Cuiàs 
a Primera Divisió. A man-
ca de dues jornades per 
al fi nal, el montcadencs, 

últims amb 11 punts i que 
només tenen pendent un 
partit per acabar la lliga a 
la pista de la Xarxa, ja no 
poden atrapar el Ràpid 
Santa Coloma, que suma 
quatre punts més i ha de 
jugar dos partits | RJ  

L’AE Can Cuiàs certifi ca 
el descens de categoria
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IME

El montcadenc Aitor Martín 
(JAM) guanya la VIII Milla Urbana
La prova atlètica, que es va fer durant la Festa Major, va comptar amb un total de 280 participants

Amb un temps de 4’32”, el 
montcadenc Aitor Martín, 
de la Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM), va guanyar la 
cursa de la categoria abso-
luta masculina de la VIII 
Milla Urbana, organitzada 
el 19 de maig, a la rambla 
dels Països Catalans, a cà-
rrec de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) i la 
JAM, en el marc de la Festa 
Major. En segon i tercer lloc 
van acabar Rouaz Redouan, 
de la Unió Atlètica Terrassa, 
i Hemmi Abmessamad, 
de la Unió Colomenca. La 
medalla local va ser per al 
montcadenc Oualid Nassi-
ri. A la categoria femenina, 
la guanyadora va ser Paula 
Barrado, de l’Esportiu Pene-
dès, amb 6’24”, i la segona, 
Vanessa Olmos, del CN 
Caldes –el tercer premi va 
quedar desert, així com la 
medalla local. Pel que fa a 
la prova de corredors no fe-
derats, el primers van ser el 
montcadenc Manuel Peña-
fiel –5’13”– i la barberenca 
Patricia Fernández –6’02”–.
La Milla va comptar en-
guany amb 10 curses, des 
de prebenjamí fins a vete-
rans. El bon temps va acom-
panyar en una jornada molt 
participativa amb 280 atletes 

dels 430 inscrits. “La Milla 
està molt consolidada i és 
coneguda fora de Mont-
cada. Això per a nosaltres 
és un reconeixement”, ma-
nifesta el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (PSC). Els 
resultats de totes les catego-
ries es poden consultar al 
web de la JAM, www.jam.cat. 
La Milla va ser el plat fort 
de les activitats esportives de 
Festa Major, que també van 
incloure la tirada social al 
plat a Can Piqué i el torneig 
d’escacs al carrer Major. 

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

La cursa popular, en categoria masculina, va ser l’última que es va disputar dins del programa de la Milla Urbana

Aitor Martín (JAM)
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ESCACS

La Unió Escacs Montcada 
va organitzar el 12 de maig 
el I Obert Actiu Base sots-16 
que es va disputar al Serco-
tel de Montcada. El torneig, 
vàlid per a l’ELO català, va 
comptar amb la participació 
de 19 jugadors. Els cinc par-
ticipants montcadencs van 
fer un bon paper. Arnau 

Jové va quedar segon a la 
classificació general. Sergi 
Pernía, Adán Sierra i Pere 
Grau van finalitzar a la se-
tena, vuitena i desena posi-
ció respectivament –aquests 
dos últims van ser primers 
de les categories sots-8 i 
sots-10. Àlex Cruz va ser 
segon a la sots-8 | RJ

I Torneig Base Sots-16
Va ser organitzat per l’UE Montcada el 12 de maig
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Els cinc participants de l’UE Montcada amb els seus respectius trofeus
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GIMNÀSTICA RÍTMICA

Núria Álvarez, benjamí 
d’iniciació, i Nayla Hernán-
dez, aleví d’iniciació, del 
Club Gimnàstica La Unió 
van ser terceres a la prime-
ra fase del Torneig Barce-
lona Comarques que es 
va celebrar el 12 de maig a 
Montmeló. Claudia Vila, ju-
venil de nivell A, també es va 
classificar per a la final, que 
es disputarà el 16 de juny a 
Cardedeu. D’altra banda, la 
cadet Ana Maria Gómez de 
nivell A va finalitzar a la pri-
mera posició al IV trofeig de 

gimnàstica rítmica Ciutat de 
Sabadell que es va disputar 
el 5 de maig. L’equip aleví 
d’iniciació va ser segon | RJ

Bon paper del CG La Unió
Dues integrants van ser terceres al Barcelona Comarques

Satisfacció al CG La Unió

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

Trobada festiva de tots 
els equips del club

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE

El júnior A finalitza la 
lliga a la quarta posició

El júnior A de l’AE Elvira-
La Salle ha finalitzat la lli-
ga en un gran moment de 
forma, encadenant quatre 
victòries consecutives. Els 
seus dos últims triomfs es 
van produir a casa contra 
el Montmeló CB (62-52) 
i a la pista del CB Sant 
Josep Obrer (52-65). A la 
classificació final del grup 
2 del nivell B, i després de 
30 jornades, els montca-
dencs han acabat en una 
meritòria quarta posició 
amb 51 punts gràcies a les 
seves 21 victòries i 9 de-
rrotes. 

Finals de lliga. Els altres dos 
júniors del club també han 
acabat la temporada. El B 
ha finalitzat novè al nivell 
C i el femení, dotzè | RJ

BÀSQUET. CB MONTCADA

L’infantil encandena dues 
victòries consecutives

A manca d’una jornada per 
al final de la lliga, l’infantil 
del Valentine Montcada 
manté la seva quarta posi-
ció al grup del nivell C-1. 
Els montcadencs van supe-
rar amb bona nota els seus 
dos últims enfrontaments 
contra dos rivals directes i 
van sumar dues victòries 
seguides contra el CB Sen-
tmenat (59-43) i el Cano-
velles BC (70-61). L’infantil 
acumula dotze victòries i 
cinc derrotes en aquesta se-
gona fase de la competició, 
millorant el rendiment que 
va poder oferir al nivell B 

quan només va sumar una 
victòria després de vuit par-
tits. Els vermells tancaran la 
lliga el 25 de maig a la pista 
de l’UB Llefià.

L’infantil ha millorat a la segona fase

El CEB Can Sant Joan va 
fer el 18 de maig a El Viver 
una trobada amb partits 
dels seus equips. Els respon-
sables del club feliciten els 

nois i noies per “la tempo-
rada, recordant els nostres 
valors: aprendre, divertir-
se i guanyar practicant 
bàsquet al barri” | RJ

L’equip preinfantil del CEB Can Sant Joan també va participar a la trobada
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Bona temporada del júnior A

A
R

X
IU

/R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

Paula Barrado (Esportiu Penedès)



312a quinzena | Maig 2013 Esports
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> Força gent a la festa del Sagrat Cor

El pati de l’escola La Salle va ser l’escenari el 12 de maig de 

la festa lúdico-esportiva que organitza cada any el col·legi 

Sagrat Cor. Els inflables i un circuit amb motocicletes de 

quatre rodes amb pedals van ser dos dels atractius de la 

festa que va comptar amb una gran participació d’alumnes 

i familiars. Els propers centres educatius que faran les seves 

festes seran El Viver i el Mitja Costa, que preparen activitats 

per al 25 de maig | RJ 

L’infantil A finalitza tercer al 
sectorial del Campionat d’Espanya

L’infantil A del CH La Sa-
lle va finalitzar a la tercera 
posició a la fase de sectors 
del Campionat d’Espanya 
que es va disputar entre el 
17 i el 19 de maig a Ovie-
do. Diferents circumstàn-
cies, com el llarg viatge 
en autocar de 12 hores i 
l’absència de l’ùnic porter 
de la plantilla, van supo-
sar massa obstacles per 
aconseguir la victòria fi-
nal. Els montcadencs van 

perdre en el debut contra 
l’equip local, l’Oviedo (23-
20). El segon partit contra 
el Anaitasuna navarrès 
també va finalitzar amb 
una derrota (37-25). A 
la tercera jornada, es va 
produir l’única victòria 
dels lassal·lians, que van 
superar el Calasancio de 
la Rioja (30-24). Tot i que-
dar fora de la fase final del 
Campionat d’Espanya, el 
tècnic Pau Maresma quali-
fica la temporada “d’èxit”.

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL

A la seva històrica participació, va acusar el llarg viatge a Oviedo i només va guanyar un dels tres partits

El benjamí A està fent una temporada espectacular i ha pujat a Primera Divisió

FUTBOL. EF MONTCADA

El benjamí A de l’EF Mont-
cada jugarà la propera 
temporada a Primera. Els 
nois de Tito Sánchez han 
fet una gran temporada i 
el 4 de maig, a manca de 
quatre jornades per al final, 
van confirmar el seu ascens, 
assegurant-se la segona po-
sició després d’una victòria 
contra l’EF Barberà Anda-
lucia (4-1). A les últimes jor-
nades, el benjamí A va su-

mar un altre triomf al camp 
del Cerdanyola B (1-4). “Ha 
estat una temporada mag-
nífica. Els nois formen 
un grup molt maco i ja 
m’han convençut per se-
guir dirigint-los la prope-
ra temporada, quan for-
maran l’aleví B”, comenta 
Sánchez, que també destaca 
la capacitat ofensiva d’un 
equip que té els dos màxims 
golejadors del grup: Izan 
Cazorla i Yeray Izquiedo.

El benjamí A puja a Primera Divisió
C

H
 L

A
 S

A
L

L
E

A
R

X
IU

/P
IL

A
R

 A
B

IÁ
N

L’equip, de gran capacitat ofensiva, té a la seva plantilla els dos màxims golejadors del seu grup

Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors de l’Infantil A van gaudir d’una gran experiència a Oviedo

Tot i ser la participant més 
jove amb els seus cinc anys, 
Irene Aguado, del TT La 
Unió, va ser cinquena al 
V Open Benjamí Ciutat de 
Badalona que es va fer el 12 
de maig.  Joel Sánchez, de 
9 anys i també del TT La 
Unió, va ser tretzè | RJ

Irene Aguado, 
cinquena a 
Badalona

TT LA UNIÓ

El juvenil de futbol sala de 
l’EF Montcada va trencar 
la seva mala ratxa de qua-
tre derrotes consecutives, 
traient un empat de la pis-
ta del cinquè classificat, 
l’EFS Ciutat Mataró (3-3). 
Una setmana més tard, els 
montcadencs va tornar a 
jugar com a visitants, patint 
una nova derrota a casa del 
tercer, l’Sport Sala Santa 
Perpètua (3-2). Els vermells 
baixen fins a la desena po-
sició del grup 2 de Segona 
Divisió, però, a manca de 
dues jornades per al final de 
la lliga, ja s’han assegurat la 
permanència | RJ

El juvenil de 
l’Escola evita 
el descens

FUTBOL SALA

Irene Aguado, amb la seva medalla

FUTBOL. CD MONTCADA JUVENIL

El juvenil del CD Mont-
cada ha pujat fins a la 
novena posició de Prime-
ra gràcies a tres victòries 
consecutives. Les últimes 
es van produir al camp de 
la Penya Barcelonista Sant 

Celoni (2-3) i contra el 
Cardedeu (3-1). Els verds 
estan acabant la lliga en un 
gran moment de forma, i 
a manca de dues jornades, 
estan a només un punt de 
la sisena posició  | RJ

Bon moment de forma
El juvenil verd ha acumulat tres victòries consecutives

El juvenil del CD Montcada encara pot arribar a la sisena posició de la taula
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> El juvenil A baixa fins a la desena posició
Després de la derrota al camp del líder, el juvenil A de l’EF 

Montcada va sumar un punt a casa contra el Can Rull Ró-

mulo Tronchoni (4-4). Una setmana més tard, els vermells 

van perdre al camp del CE Sabadell (4-3). L’equip de José 

Manuel Jurado ocupa ara la desena posició al grup 7 de 

Primera Divisió, però té opcions d’acabar sisè | RJ

A
R

X
IU

 S
ÍL

V
IA

 A
L

Q
U

É
Z

A
R

FUTBOL SALA

El juvenil del Broncesval 
Montcada ha finalitzat la lli-
ga a la Nacional en una me-
ritòria tercera posició amb 
49 punts, a només un del 
segon, Les Corts UBAE, 
en una lliga que ha dominat 
clarament el FC Barcelona, 
campió amb 74 punts. El 

conjunt de Lolo Rodríguez 
va guanyar el seus últims 
partits contra el Manen San-
ta Coloma (5-2) i l’Escola Pia 
(4-8). “És una llàstima no 
haver arribat a la segona 
posició, però ha estat una 
molt bona temporada”, 
diu Rodríguez | RJ

El juvenil acaba tercer
Només ha estat superat per Les Corts i el FC Barcelona

Els blaus han fet una gran temporada i han estat el tercer millor equip de Nacional


