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BÀSQUET
Els equips sots-21 B i C del CB MIR 

guanyen els seus grups i es podrien 

enfrontar en una lligueta entre els primers
PÀG. 29PÀG. 29

ATLETISME
La II Montescatano, que es disputarà 

el 27 d’abril a la Serralada de Marina, 

ja ha superat els 300 inscrits

TENNIS DE TAULA

El CTT La Unió aconsegueix l’ascens en la 
seva segona temporada de funcionament
En el seu debut a la Segona B Provincial ha pujat de categoria i ara disputarà el play-off fi nal per intentar guanyar la lliga

Amb només dues temporades 
d’existència, el Club Tennis de 
Taula La Unió ha aconseguit 
pujar a la Segona Provincial de 
Barcelona després ser segon al 
grup 2n de Segona B amb cinc 
úniques derrotes  en 22 jornades. 
“El nostre objectiu era mante-
nir-nos a la zona mitjana de 
la taula però, a mesura que 
han anat passant les jornades, 
hem vist que teníem possibili-
tats de fer alguna cosa gran”, 
explica Francisco Javier Agua-
do, president del club, així com 
entrenador i jugador d’un con-
junt format per Xavier Mola, Da-
niel Mateo, Antonio Martínez, 
Miguel Alcón, Irene Aguado, 
Antoni Ponz, Carlos Fernández i 
José Hurtado.  
Els montcadencs van certifi car el 
seu ascens el 30 de març amb el 
triomf a casa del CTT La Torre 
de Claramunt (1-5) i s’han gua-
nyat el dret a disputar el play-off 
per al títol de campió. Els dies 13 
i 27 d’abril jugaran una elimina-
tòria contra el CETT Vilassar de 
Dalt, campió del grup 1r. Si supe-
ra el seu rival, el CTT La Unió 
jugaria la fi nal el 25 de maig. Si 
no, disputarà el partit per al tercer 
i quart lloc l’11 de maig en camp 
neutral. “Passi el que passi en 
el play-off, la temporada es pot 
defi nir amb una paraula: es-
pectacular”, explica el president. 

Precisament, Francisco Javier
Aguado va ser el principal im-
pulsor d’aquest equip de tennis 
de taula que es va crear a l’estiu 
de 2012 com a integrant de La 
Unió de Mas Rampinyo, que ja 
havia tingut una secció d’aquest 
esport entre els anys 1974 i 1983. 
L’equip entrena i disputa els seus 
partits a les instal·lacions de l’en-
titat que presideix Jordi Escrigas i 
organitza diversos tornejos a l’any 
com els Opens de Nadal, d’Estiu 
o de la Festa Major del barri, que 
viurà la seva segona edició el 26 
d’abril.

Debut. A la seva primera tempo-
rada de funcionament, el CTT 
La Unió va jugar a la Tercera 
Provincial i va fi nalitzar la fase 
regular a la quarta posició. En el 
play-off fi nal va acabar novè i va 
pujar a Segona B gràcies a una in-
vitació de la Federació Catalana 
de Tennis de Taula. Actualment, 
el club té un total de 19 jugadors, 
entre el grup de dones, el d’inici-
ació i el de competició. “De cara 
al futur, ens plantegem  el repte 
de seguir creixent i tenir el nos-
tre propi espai per entrenar i 
competir”, explica Aguado. De 
moment, la secció de La Unió, 
que l’estiu passat es va convertir 
en club, tindrà dos equips més a 
la propera temporada: un jugarà 
a Tercera i l’altre, a la lliga de ve-
terans. 

Rafa Jiménez | Redacció

FO
T

O
S

: 
C

T
T

 L
A

 U
N

IÓ

> Potenciar la base, 
l’assignatura pendent

Amb l’objectiu de potenciar el 

tennis de taula al municipi, el 

CTT La Unió també treballa amb 

la formació sota la direcció de 

Xavier Mola –a la foto, amb al-

guns dels palistes més petits. 

Actualment, el club compta amb 

7 jugadors benjamins, d’entre 6 i 

10 anys. “L’entitat té una bona 

salut, però l’únic que ens pre-

ocupa és la poca quantitat de 

nens i nenes que tenim. Supo-

so que amb el temps anirem 

creixent també a la base”, valo-

ra Francisco Javier Aguado | RJ

D’esquerra a dreta, Xavier Mola, Antonio Martínez, Daniel Mateo, Irene Aguado, Francisco Javier Aguado, Antoni Ponz, Carlos Fernández i Miguel Alcón
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L’estadi de la Ferreria acollirà el 
12 d’abril, a les 18h, el derbi del 
grup 15è de Quarta Catalana 
entre l’UD Santa María i el CD 
Montcada B. Els verds, que van 
guanyar a la primera volta (2-0), 
són els favorits ja que arriben a 
aquesta jornada amb una setma-
na de descans –el seu partit al 
camp de la Roureda es va sus-
pendre– i amb una bona ratxa de 
quatre victòries seguides. L’últim 
triomf de l’equip de Juan Meca, 
sisè amb 41 punts, va arribar a 
casa contra el tercer classificat, 
l’AF Veterans Catalunya (3-2). La 
dinàmica de l’UD Santa María, 
quart per la cua amb 14 punts, 
és ben diferent. Només ha sumat 
un punt dels últims 36 en joc i 
ha perdut els seus darrers partits 
contra el penúltim, l’EF Base Ri-
pollet (1-2), i l’AF Veterans Cata-
lunya (3-1).

FUTBOL. QUARTA CATALANA

El CD Montcada B, favorit en el 
derbi local contra l’UD Santa María
Es veuran les cares el 12 d’abril, a les 18h, a l’estadi municipal de la Ferreria

El sènior B s’aferra a les darreres opcions per arribar al segon lloc que permet lluitar per l’ascens
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A manca de cinc jornades per al 
final de la lliga, el sènior femení de 
l’EF Montcada ha retallat a quatre 
punts el seu desavantatge amb el 
Sant Gabriel. A la 24a jornada, i 
mentre les montcadenques gua-
nyaven l’EF Tàrrega (0-2), el líder 
va deixar escapar dos punts al seu 
estadi contra el Martinenc (1-1).
Una setmana més tard, l’EF Mont-
cada va sumar una nova victòria 
–la quarta consecutiva– a casa 
contra el penúltim, l’Òdena (8-0). 

L’equip de l’Anoia es va presentar 
a l’estadi de Can Sant Joan amb 
només nou jugadores i, tot i que 
va aguantar bé la primera mitja 
hora, va perdre per un contundent 
8 a 0 amb gols de Nerea Talave-
ra, Regina Lorenzo (2), Adriana 
Domínguez, ‘Ronnie’ (3), Morgan 
Jones i  Cristina Fuentes. “Signo 
arribar a l’últim partit al camp 
del  Sant Gabriel amb opcions 
de treure-li el lideratge”, explica 
el tècnic, Adriano Bujalance | RJ

Després de caure al camp del 
Girona B (3-2) en un partit en 
què va reaccionar massa tard, 
el CD Montcada va encaixar 
una segona derrota consecuti-
va a la 27a jornada a l’estadi 
de la Ferreria contra el CE Ba-
nyoles (0-1). Els verds, que no 
guanyen des del 23 de febrer, 
van deixar escapar una bona 
oportunitat per pujar esglaons 
a la classificació i ara veuen 
amb preocupació com s’acos-
ten a les posicions de descens. 
Ara tenen 33 punts i estan a 
tres de la zona de perill ocu-
pant la 12a posició. “Ens que-
den set finals per aconseguir 
la salvació. Hem de gua-
nyar tres partits i estarem 
tranquils. Ens en sortirem”, 
comenta el tècnic Jordi Salva-

nyà, qui va valorar molt posi-
tivament el rendiment dels ju-
gadors del planter convocats 
per al partit contra Banyoles 
per suplir les nombroses bai-
xes del primer equip.

A la propera jornada, els verds 
jugaran la seva primera ‘final’ 
al camp de l’Avià, equip que 
ha sortit momentàniament de 
la zona perillosa amb 34 punts 
i un partit menys. 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada perd dos partits 
consecutius i s’apropa al descens
Els verds només es troben a tres punts amb la zona perillosa de la taula

El capità Norbert Sánchez lluita per una pilota en un moment del partit contra el CE Banyoles
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El Sant Gabriel va empatar després de vuit victòries seguides

L’EF Montcada se situa a 
quatre punts del lideratge

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Adriana Domínguez, ‘Ronnie’ va fer un hat-trick a la golejada a casa contra l’Òdena (8-0)
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‘Pinti’ es responsabilitza de la derrota a Premià de Dalt (3-2)

L’UE Sant Joan no pot 
puntuar al camp del cuer

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Al marge dels tres punts de la sanció a la Gramanet, l’UE Sant Joan no ha guanyat a la segona volta

Rafa Jiménez | Redacció
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L’UD Santa María encara no ha pogut guanyat cap partit en el que portem d’any

Una setmana després d’empatar 
contra el líder, el Molletense (1-1), 
l’UE Sant Joan-Atlètic va perdre al 
camp del cuer, el Premià de Dalt 
(3-2). Els de Can Sant Joan, que 
van remuntar un 1 a 0 amb gols 

de Rafa ‘Castilla’ i Albert Jiménez, 
van encaixar dos gols als cinc mi-
nuts finals. “Ha estat culpa meva. 
No he encertat amb els canvis”, 
va dir el tècnic ‘Pinti’, qui va quali-
ficar la derrota de “cop dur” | RJ 

Rafa Jiménez | Redacció
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A la penúltima jornada de lliga, 
el sènior masculí del CH La Sa-
lle va perdre a la pista del BM La 
Roca (30-29), que va jugar la se-
gona part sabent que ja era cam-
pió de lliga gràcies a la derrota del 
segon, el Sant Martí Adrianenc 
contra l’H. Esplugues (23-26). 
Després d’una primera meitat 
de domini local, el CH La Salle 
va millorar a la segona i va estar 
molt a prop de donar la sorpre-
sa. A l’últim segon, va gaudir 
d’una darrera opció per empatar 
amb un llançament de falta que 
Albert Maresma va estavellar 
a la tanca. “No hem vingut a 
passejar-nos i hem acabat el 
partit amb un regust amarg. 
Hem estat molt a prop de ser 
el primer equip que guanya 
aquí després de dos anys”, ha 
comentat el jugador Àlex Ex-
pósito, qui ha qualificat la tem-

porada com a “històrica”. “Ja 
no som l’equip que va pujar 
fa dues temporades. Ara, La 
Salle s’ha convertit en un rival 
respectat per tots”.
Els montcadencs  ja no tenen 
opcions d’acabar a la cinquena 
posició i finalitzaran la lliga el 12 
d’abril a casa contra el tercer, el 

BM Granollers. Posteriorment, 
disputaran la Copa Catalana. 

Sènior femení. L’equip ha iniciat 
la segona volta de la segona fase 
de la Primera Catalana amb una 
derrota a casa contra l’Handbol 
Gavà B (17-20). Les lassal·lianes 
són penúltimes amb 4 punts.

HANDBOL

El CH La Salle dóna un ensurt al 
campió, però ja no pot ser cinquè 
Va perdre a casa d’un BM La Roca (30-29) que no cau com a local des de fa dos anys

Rafa Jiménez | Redacció

La defensa de La Salle, en acció durant la victòria a la 24a jornada contra el Sant Quirze (30-29)

> Bon rendiment 
del màster femení
El màster femení del CH La Salle 

va iniciar el 6 d’abril la seva par-

ticipació a la tercera volta de la 

Lliga Catalana amb una victòria 

contra el BM Granollers (13-6). 

Les lassal·lianes van acabar la 

primera part de la competició 

(les dues primers voltes) a la se-

gona posició amb un balanç de 

sis victòries i dues derrotes | RJ

Javi Ruiz serà l’entrenador de l’equip la propera temporada

El Broncesval s’assegura la 
permanència a Segona B

FUTBOL SALA

P
E

D
R

O
 D

E
L

A
M

O

P
E

D
R

O
 D

E
L

A
M

O

L’AFS Bosc d’en Vilaró s’ha as-
segurat la permanència a la Pri-
mera Territorial a manca de tres 
jornades per al final. Els verds 
segueixen a la vuitena posició 
del grup B, amb 29 punts, des-
prés de caure a la pista de l’FS 
La Salut (9-5), que lluita per no 
baixar,  i empatar a casa contra 
el Teià FC B (5-5) | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró evita 
patiments

F. SALA. 1a TERRITORIAL

L’AE Can Cuiàs segueix primer i tots dos poden acabar pujant

L’EF Montcada guanya el 
derbi a casa del líder (1-8)

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’EF Montcada va acabar amb 
la ratxa de deu triomfs seguits de 
l’AE Can Cuiàs i es va emportar la 
victòria amb un 1 a 8 al derbi que 
es va jugar el 29 de març. D’aques-
ta manera, l’equip de José Luis 
Carrasco, segon a la taula, encara 
manté les opcions d’arribar a la 
primera posició que ocupen els de 

Can Cuiàs. A manca de cinc jor-
nades, i amb un partit menys, els 
vermells tenen un desavantatge de 
set punts. A l’última jornada, tots 
dos van guanyar: l’AE Can Cuiàs, 
a casa de la PB Palau-Solità i Ple-
gamans (2-7) i l’EFM, al Port de 
Barcelona (7-3). Els dos primers 
pugen a Primera | RJ

A manca de tres jornades per 
al final de la lliga, el Broncesval 
Montcada va lligar el 5 d’abril la 
seva permanència a la Segona B 
amb un empat a casa contra el 
Bar Mi casa (1-1). Jordi Martí va  
neutralitzar a la segona part el 
primer gol dels visitants. Tot i dis-
posar de nombroses ocasions, els 
montcadencs no van poder acon-
seguir una victòria que trenqués 
una mala ratxa de nou jornades 
sense guanyar (set derrotes i dos 
empats). “Ha estat un partit 

obert, bastant entretingut i amb 
moltes ocasions. Està sent com-
plicat trencar aquest dinàmica 
negativa de resultats, però, al-
menys, ja ens hem salvat”, valo-
rava el tècnic, Emili Domingo.

Nou entrenador. Javi Ruiz, actual 
president del comitè d’entrenadors 
de futbol sala de la Federació Ca-
talana de Futbol i que va dirigir el 
sènior B del club fa alguns anys, 
serà el tècnic del primer equip per 
a la propera temporada | RJ

L’EF Montcada va sentenciar amb un 0 a 7 a la primera meitat el derbi disputat a Can Cuiàs

> 150 infants, al I Torneig Ciutat de Montcada

Uns 150 nens, tots del municipi, participaran a la primera edició del 

Torneig Ciutat de Montcada i Reixac que l’FS Montcada organitza el 

12 d’abril a les instal·lacions esportives municipals del carrer Bona-

vista, de 9 a 14h. Segons informa el club, en total s’han format deu 

equips de benjamins i vuit de prebenjamins | RJ
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El Broncesval va buscar amb insistència el gol de la victòria, però va xocar contra el porter visitant
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anuncis gratuïts   Tel. 935 726 474     ae: som@laveu.cat

Busco. Piso para alquilar en Montcada en 
buen estado. Compromiso de puntualidad 
en el pago. Tel. 653 433 599.
Se alquila. Habitacion espaciosa, muy 
económica a sra/srta (con tv,armario y ca-
dena musical). Lugar Ripollet. Interesadas 
enviar un correo a morjo@hotmail.com o 
llamar al 666 601 233 (Jordi).

Grupo singles. ¿Quieres conocer gente? 
Llama al 677 394 239 (Joan).
Instalaciones de aluminio. Se instalan 
ventanas, puertas, persianas, mámparas, 
mosquiteras y techos. Se arreglan cintas y 
persianas. Tel.600.062.191
Clases particulares. Doy clases de ale-
mán, en Montcada. Tel. 610 392 086.

Es lloga. Casa aïllada de 65 m2, amb un 
pati de 30 m2 a la Font Pudenta (amb 
calefacció i gas ciutat). Preu: 550 euros/
mes. Tel. 935 642 571.
Busco trabajo. Para trabajar de vigilante 
de seguridad, carretillero, mozo de alma-
cén, ayudante de jardineria o camarero. 
Tel. 692 560 296.

Busco trabajo. Se ofrece señora para 
tareas domésticas, tareas de limpieza, 
cuidado de personas mayores o discapa-
citadas, canguro de niños. Titulada, gran 
experiencia. Tel. 93 564 11 81.
Busco trabajo. Se ofrece señora con expe-
riencia para cuidar personas mayores, niños 
o limpieza del hogar. Tel. 618 573 050.

Se alquila. Plaça de pàrquing en Montca-
da Centro para coche y moto al lado de la 
iglesia. Tel. 625 569 938.
Lloguer. Plaça de pàrquing, a Vallbona. 
Econòmica. Tel. 657 326 175.
Busco trabajo. Se ofrece sra para limpie-
za o cuidado de personas mayores. Con 
titulación de geriatría. Tel. 628 227 863. 
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BÀSQUET

El CB MIR va viure una jorna-
da històrica el 6 d’abril quan els 
equips sots-21 B i C es van pro-
clamar campions de lliga al ni-
vell B. Al grup 1r, el B de Samuel 
Fernández va guanyar a l’última 
jornada a la pista del CB Trèvol 
(35-59). Al grup 3r, el C d’Ignasi 
de la Fuente va conquerir la lliga 

sense jugar ja que el seu rival, 
el CB Centelles, es va presen-
tar sense els homes necessaris 
per disputar el partit. Tots dos 
equips pujaran de nivell i s’en-
frontaran en una lligueta entre 
els tres campions –el tercer és el 
Vedruna-Gràcia. El primer derbi 
es viurà el 4 de maig | RJ 

S’enfrontaran en una lligueta final entre els tres líders

Els sots-21 B i C del CB 
MIR, campions de lliga

> Tres medalles del Shi-Kan en karate al KO

El Club Esportiu Shi-Kan va organitzar, conjuntament amb la Federació 

Catalana de Karate, el Campionat de Catalunya de Kyokushin-Kai (Karate 

al KO) que es va celebrar el 29 de març al pavelló Miquel Poblet. El club 

montcadenc va competir amb tres membres que van aconseguir pujar 

al podi. Marta García va guanyar la medalla d’or a la categoria sènior de 

-55kg. Els seus companys Rubén Estrella (sènior) i Francesc Carbajal (jú-

nior) van aconseguir les de plata i bronze respectivament a la categoria -70 

kg. El Shi-Kan també participarà el 26 i 27 d’abril al Campionat d’Espanya 

de Karate que es disputarà a Sabadell | RJ

El Lee Young va aconseguir 11 
medalles al Campionat de Catalu-
nya de Pomsae i Tècnica que es va 
fer  el 23 de març a Barcelona. José 
Manuel Ramón (sènior 2), Diego 
Carrillo (màster 1), Miriam Cara-
vaca (infantil) i el trio format per 
Iago Bernárdez, Javier Caparrós i 
Celestino Montoya van guanyar 
l’or. Aquest últim taekwondista 

va aconseguir dues plates: una en 
màster 1 i una altra fent parella 
amb Gemma Adelantado, que va 
també ser segona en individual. 
José Luis Estudillo (sènior 2) va 
sumar la quarta plata del club, 
mentre que Sebastián León, Juan 
Carlos Ordóñez –tots dos màster 
1– i Elena González (sènior 1) van 
guanyar el bronze | RJ 

Va sumar 11 medalles, 4 ors, 4 plates i 3 bronzes

Bon paper del Lee Young 
al Campionat de Catalunya

Mullats d’aigua i de cava, els jugadors del sots-21 C van celebrar el títol a la pista del gimnàs 

TAEKWONDO

D’esquerra a dreta, Ángela Rodríguez (sisena), l’entrenador José Santiago i Miriam Caravaca (or)

El Multiópticas Isis B s’ha situat 
a la primera posició de Segona 
Divisió amb els mateixos punts 
–20– que el Korfbal Vallparadís 
B i s’ha classificat per jugar el 
play-off per al títol. Els montca-
dencs han encadenat quatre vic-
tòries seguides, les dues últimes 
contra el CK Castellbisbal B (11-
19) i el CEVG B (13-11). D’altra 
banda, Mari Hernández, Aida 
Rodríguez i Pol Sànchez, tots 
tres de l’AEE Montserrat Miró, 
participaran amb Catalunya, 
entre el 17 i el 20 d’abril, al Mun-
dial sots-19 de Holanda | RJ

El Multiópticas 
Isis B jugarà el 
play-off pel títol
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La Joventut Atlètica Montcada, 
amb la col·laboració de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure,  
ultima els detalls de l’organització 
de la segona edició de la Montes-
catano, cursa de muntanya que 
es farà el 27 d’abril a la Serralada 
de Marina amb sortida, a les 9h, 
des de la plaça de l’Església. Al 
tancament d’aquesta edició, hi 
havia 327 inscrits i els organitza-
dors es marquen l’objectiu d’arri-
bar als 500 entre les dues curses 
que s’han preparat: una llarga, de 
15,39 kilòmetres i +684 metres 
de desnivell, i una curta –novetat 
en aquesta segona edició– de 9,5 
km i +340 m. 
De moment, entre 30 i 40 cor-
redors van participar en els dos 
entrenaments col·lectius que la 
JAM va organitzar el 29 de març 

i el 6 d’abril. El dia 12, a partir de 
les 17h, a la plaça de l’Església, es 
farà l’última sortida en grup. Les 
inscripcions per a la cursa es po-
den fer fins al  20 d’abril al web 
www.montescatano.cat.

La prova es fa el 27 d’abril i el termini finalitza el dia 20 

ATLETISME

La Montescatano ja ha 
superat els 300 inscrits

Rafa Jiménez | Redacció
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La pluja va estar present a la I Montescatano

El centre excursionista El Cim 
obre el 14 d’abril les inscripcions 
per a la XXXa Marxa a Peu a 
Montserrat que es farà els dies 3 i 
4 de maig. El full per apuntar-se es 
pot descarregar al web www.elcim.
cat i s’ha d’entregar, abans del dia 
30, a tres punts: Vilarrassa Homes 
(c/Major, 69), Joieria Mollet (c/
Rocamora, 9) o Farmàcia Eulàlia 
Relat (Av. Catalunya, 65). El Cim 
va organitzar dues excursions de 
preparació els dies 30 de març i 6 
d’abril, amb un notable canvi de 
temps entre amdbues, i farà una 
tercera el 13 d’abril per la Serrala-
da de Marina (a partir de les 8h, al 
col·legi La Salle). Els participants 
a la Marxa a Peu també es poden 
preparar amb la XXVIII Camina-
da de Mas Rampinyo que es farà 
el 27 d’abril (a les 8h, a la porta de 
La Unió) | RJ

El Cim obre les 
inscripcions per 
a la Marxa a Peu 
a Montserrat
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CORFBOL

L’alemany Michel Koch (Can-
nondale) va ser el guanyador del 
premi Miquel Poblet que la Volta 
a Catalunya va crear en l’edició 
d’aquest any per recordar la figu-
ra de l’exciclista que va morir fa 
un any. L’alcaldessa de Montcada 
i Reixac, María Elena Pérez, i el 
nebot de Poblet, Carles Solà, van 
anar el 30 de març a l’etapa final a 
Montjuïc (Barcelona) per entregar 
l’últim maillot a Koch gràcies als 
punts que va aconseguir als es-
prints especials establerts a cadas-
cuna de les etapes de la Volta | RJ

Va ser el que va sumar més punts als esprints especials

Koch guanya el premi 
Miquel Poblet de la Volta

CICLISME

Koch, enmig, de Carles Solà i María Elena Pérez

El Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs organitza 
el 27 d’abril la XIIa Bicicletada 
Popular per la llera del Besòs. El 
recorregut, de 24 quilòmetres, 
sortirà de Granollers i acabarà 
a Sant Adrià del Besòs després 
d’una incorporació a Montcada i 
Reixac. Les inscripcions ja es po-
der fer al web www.besos.cat | RJ

La Bicicletada 
per la llera del 
Besòs es farà el 
27 d’abril

ESPORT I NATURA

EXCURSIONISME
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L’infantil A manté una bona línea i 
segueix a la zona alta de la taula
Invictes a la fase prèvia, són tercers al nivell B-1, amb un balanç de 7-4

Després de dues derrotes segui-
des contra el CB Calella (40-42) 
i el CB Premià de Dalt (40-31), 
l’infantil A del CB MIR va su-
perar a l’última jornada el cuer, 
el CB Mollet (63-26), a la pista 
del col·legi El Viver. Els mont-
cadencs, que juguen al grup 5è 
del nivell B-1, ocupen la terce-
ra posició amb un balanç de set 
victòries i quatre derrotes. A la 
fase prèvia, al nivell B, l’infan-
til A va finalitzar al segon lloc 
invicte després de guanyar els 
cinc partits que va disputar.

Rafa Jiménez | Redacció

Bona temporada de l’infantil A, que sempre s’ha mantingut als primers llocs de la classificació

BÀSQUET. CB MIR

> Torneig 3x3 
a Mas Rampinyo

Amb motiu de la Festa Major 

de Mas Rampinyo, el CB MIR 

organitza un torneig 3x3 que es 

farà l’1 de maig durant el matí 

a l’avinguda de Catalunya. Les 

inscripcions ja estan obertes i es 

podran fer fins al 25 d’abril. Per 

poder participar s’ha de portar la 

butlleta a les oficines del club al 

carrer Bonavista, s/n | RJ
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Encara falten sis partits per al 
final de la lliga, però l’infantil 
A de l’FS Montcada, que juga 
al grup 1r de Primera Divisió, 
camina amb pas ferm cap a l’as-
cens a Divisió d’Honor. Després 
de 20 jornades, els montcadencs 
són líders amb 52 punts, estan 
invictes i gaudeixen d’un avan-

tatge de sis punts respecte el se-
gon, el CN Caldes, rival amb el 
que també tenen el goal average 
guanyat. L’infantil A, que només 
ha deixat escapar quatre empats 
aquesta temporada, acumula set 
victòries seguides, les últimes 
contra l’UE Manlleu (0-8) i l’SS 
Santa Perpètua (5-1) | RJ

És líder i té clares opcions de pujar a Divisió d’Honor

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

L’infantil A camina amb 
pas ferm cap a l’ascens

L’infantil A està imparable i en el seu últim partit a casa va guanyar l’Sport Sala Santa Perpètua (5-1)

> Participació de l’UE Montcada a Granollers

Set escaquistes de l’UE Montcada –foto– van participar el 29 de març al 

II Torneig d’Escacs Xocolates Granollers. Tot i ser encara sots-10, Gerard 

Mohino va ser tercer a la categoria sots-12. Dani Jiménez, Pere Grau i 

Miquel Lorenzo van acabar entre els deu primers a la sots-10. Els altres 

participants locals van ser Cynthia Titos, Adrià del Val i Pau Honrubia | RJ  
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Ha millorat molt a la segona fase respecte a la primera

L’aleví A femení se situa 
a la primera posició 

L’aleví A femení del CH La Sa-
lle és líder a la segona fase de la 
lliga que organitza el Consell 
Esportiu de Sabadell. L’equip de 
Patricia Espínola li ha tret la pri-
mera posició al CH Cerdanyola 
després de derrotar-lo a domicili 
(6-10). A manca de quatre jorna-
des per al final, les montcaden-
ques han guanyat els sis partits 
que han disputat en aquesta fase 
i viuen una situació molt diferent 
a la de la primera quan només 
van poder guanyar dos | RJ 

HANDBOL. CH LA SALLE

L’aleví A femení ja es líder del seu grupL’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ja prepara els 
últims detalls de l’organització 
dels casals esportius d’estiu. Les  
inscripcions s’obriran el 5 de 
maig i es podran fer fins al dia 
8 a les oficines de l’IME (Tarra-
gona, 32), de 9 a 13h, i de 16 a 
19h. El casals esportius comen-
çaran el 23 de juny i es dividiran 
en tres torns: el primer, fins a l’11 
de juliol; el segon, del 14 al 25 de 
juliol; i el tercer, del 28 de juliol 
a l’1 d’agost. Els nens i nenes  
nascuts entre 1998 i 2001 faran 
les seves activitats (bàsquet, 
handbol, futbol sala, jocs de 
grup, ritmes d’estiu, bàdminton,  
natació...) al pavelló Miquel Pob-
let i a la piscina de la Zona Es-
portiva Centre. La resta d’inscrits, 
nascuts entre 2002 i 2010, faran 

esport a les instal·lacions esport-
ives exteriors del col·legi Reixac 
i a la pista coberta del carrer Bo-
navista. L’IME també ofereix un 
casal específic de futbol que es 
farà durant les mateixes dates a 
l’estadi de la Ferreria per a nens i 

nenes nascuts entre 1998 i 2008.
Per a més informació sobre els 
preus –amb variants segons els 
horaris– i si es necessita el servei 
de menjador, es pot consultar a 
les oficines de l’IME o al telèfon 
935 650 999. 

IME

S’ultimen els detalls dels casals 
esportius que es podran fer a l’estiu
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Nens i nenes, fent esport al casal esportiu de l’any passat a la pista coberta del carrer Bonavista

Les inscripcions s’obriran el 5 de maig i les activitats començaran el 23 de juny 

Rafa Jiménez | Redacció
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L’infantil A de l’EF Montcada 
és cinquè al grup 7è de Primera 
Divisió amb 47 punts i encara té 
opcions d’arribar al segon lloc, 
que ocupa el Gimnàstic Manre-
sa amb 50. Els montcadencs van 
perdre una gran oportunitat 
d’assaltar aquesta posició des-

prés de caure a casa del Gimnàs-
tic (2-0) el 29 de març. Aquesta 
ensopegada va posar fre a una 
ratxa d’11 jornades invictes, in-
cloent quatre victòries seguides. 
Al seu últim partit, l’infantil A es 
va refer amb una victòria contra 
l’EF Barberà-Andalucia (1-0) | RJ

Només té un desavantatge de tres punts amb el Gimnàstic

FUTBOL. EF MONTCADA

L’infantil A perd a Manresa, 
però encara pot ser segon

L’infantil A està a la part alta de la classificació i encara podria donar un salt més gran
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La unificació del futbol local 
que promou l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure sembla lluny 
de convertir-se en una realitat 
davant la divergència entre les 
opinions del CD Montcada i 
l’EF Montcada. El club verd 
va emetre el 28 de març un co-
municat en què valora positiva-
ment la unificació i, com a “club 
degà del municipi”, s’ofereix 
a “liderar aquest projecte”. El 
club verd considera “factible i 
molt positiva” la creació d’una 
entitat que podria aplegar uns 
400 nens i nenes que, segons el 
seu parer, s’haurien d’afegir a la 
seva estructura “amb l’objectiu 
de potenciar l’esport de for-
mació amb un projecte sòlid i 
de qualitat com el que el CD 
Montcada està portant a terme 
actualment”.
En canvi, i pel que fa al futbol 
sènior, el club verd creu que els 
equips actuals haurien de mante-
nir la seva identitat i proposa sig-
nar uns convenis de filiació amb 
els de categoria inferior. 

Resposta. L’EF Montcada va 
emetre un altre comunicat on  
remet a la unificació que va pro-
vocar el seu naixement al 2005 i 
en què dóna el seu suport a una 
nova fusió “sigui quina sigui la 
seva denominació o color” amb 
una sèrie de condicions: que tots 
els nens i nenes del municipi 
puguin jugar al futbol; que els 
diners aportats pels pares siguin 
destinats als més petits sense ne-
cessitat d’haver de pagar cap car-

net de soci i sense que serveixin 
per finançar els equips sèniors i 
que s’esculli una nova junta amb 
membres del clubs fusionats. 
Al mateix temps, l’EF Montca-
da considera que, “en cap cas, 
aquesta nova entitat pot ser 
presidida per la persona que 
mai ha cregut en la unificació 
del futbol base i que només veu 
en ella la possibilitat d’aconse-
guir un finançament per al seu 
equip sènior”.

FUTBOL

CD Montcada i EF Montcada defensen 
visions divergents sobre la unificació

Rafa Jiménez | Redacció

Als últims dies, s’ha produït un creuament de comunicats entre ambdues entitats

Una unificació posaria fi als derbis, com els dels juvenils, que s’han viscut aquesta temporada
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> El club vermell obre el termini d’inscripcions

El dia 15 d’abril s’obre el termini per a la formació d’equips per a 

la temporada 2014-15. Les inscripcions que es facin abans del 30 

de juny tindran una bonificació econòmica i la data límit per poder 

apuntar-se és el 5 de setembre. Per a més informació, es pot con-

tactar amb el club a través de la pàgina web www.efmontcada.com, 

el correu electrònic escola@efmontcada.com, els telèfons 935 651 

966/935 650 237/658 982 476 o, de forma presencial, als estadis de 

Can Sant Joan i de la Ferreria | RJ

EXTRAESCOLARS

L’escola Font Freda només ofe-
reix dues activitats extraescolars 
esportives: ball, amb 16 nenes i 
nens, i judo, amb 24. “L’obligació 
de contractar els monitors ha 
encarit les quotes i molts pares 
no han pogut afrontar aquesta 
despesa”, diu Vanessa Fernández, 
coordinadora d’unes extraescolars 
que inclouen un grup de teatre. 
El col·legi Font Freda farà la seva 
festa esportiva el 14 i 15 de juny. 
El calendari de festes l’obrirà La 
Salle, el 27 d’abril | RJ

L’augment de quotes redueix a dues 
les activitats esportives al Font Freda 
Es mantenen el ball i el judo, amb 40 alumnes, i també s’ha tancat un grup de teatre

El judo es manté com a tradició al col·legi Font Freda sota la direcció d’Alicia Alonso

> El benjamí verd suma el seu sisè triomf

El benjamí del CD Montcada –foto–, que juga al grup 23è de Tercera 

Divisió, ha pujat un lloc a la classificació i ara és quart per la cua 

amb 19 punts després de guanyar a l’última jornada a domicili l’EF 

Barberà-Andalucía G (2-3). Els verds sumen així la sisena victòria de 

la temporada i trenquen amb una ratxa negativa de quatre derrotes 

seguides –l’última, a casa, contra el segon, la Unificación Santa Per-

pètua (2-4) | RJ
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Dos equips infantils i dos cadets 
de corfbol de l’AEE Montserrat 
Miró van participar el 5 d’abril 
a les fases finals de la Copa Ca-
talana de categories de promo-
ció que es va celebrar al pavelló 
Carles Nadal de Sant Feliu de 
Guíxols. En cadet, el Miró B va 
ser subcampió després de perdre 

la final contra el Ridaura (10-2), 
l’equip que domina aquesta cate-
goria a les últimes temporades. 
Per la seva part, el Miró A cadet 
va acabar tercer. 
En infantil, el Miró B va finalit-
zar tercer després de superar el 
B, que va ser quart, a la final de 
consolació | RJ

El club va participar amb un altre equip cadet i dos infantils

CORFBOL. AEE MONTSERRAT MIRÓ

El cadet B, subcampió  
de la Copa Catalana

Tota la família de l’AEE Montserrat Miró de corfbol es va fer una foto després de competir
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