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MOUNTAIN BIKE
Anna Villar i Pau Egeda viuen un 

magnífi c mes d’abril i aconsegueixen el 

campionat de Catalunya de Rally
PÀG. 28PÀG. 28

ATLETISME
Carles Cera (JAS) segueix en forma i 

guanya el campionat de Catalunya de 

muntanya disputat a Olot

FUTBOL SALA

El Broncesval tanca una temporada per 
oblidar i farà un nou projecte amb gent jove
Javi Ruiz serà el nou entrenador i l’objectiu és fer un equip amb jugadors de futur que doni resultats a mig termini

El Broncesval Montcada va po-
sar fi  a la seva temporada el 10 
de maig amb una victòria a la pis-
ta del Premià de Mar (3-4). Els 
gols de Mario Litrán (2), Xexi i 
Requena, que jugava el seu pri-
mer partit després d’una llarga 
lesió, li van permetre trencar 
amb una mala ratxa d’11 jorna-
des sense guanyar. Els montca-
dencs, que la temporada passada 
van ser subcampions i van jugar 
la promoció d’ascens, han acabat 
la lliga a l’onzena posició amb 38 
punts i un balanç d’11 victòries, 
5 empats i 14 derrotes. 
No ha estat un any fàcil per al 
Broncesval que va oferir un bon 
rendiment a la primera part de la 
temporada, arribant als vuitens 
de fi nal de la Copa del Rei. La 
marxa del seu tècnic, Lolo Rodrí-
guez, al mes de gener a causa de 
problemes de compatibilitat la-
boral va suposar un punt d’infl e-
xió. El tàndem format pel segon 
entrenador José Renau ‘Renato’ 
i Emili Domingo, coordinador 
del planter, ho va tenir compli-
cat per reconduir la situació amb 
una segona volta decepcionant 
on l’equip, que va perdre alguns 
jugadors claus, només ha pogut 
aconseguir 3 victòries i 2 empats 
en 15 partits. 
“Ha estat una temporada de 
transició. No es va fer una bona 
planifi cació i la marxa de Lolo 

va ser important”, explica Emili 
Domingo, qui la propera tem-
porada deixarà el primer equip 
per continuar amb el planter i 
ampliar les seves funcions com 
a director esportiu de tot el club. 
“Ha estat un any molt compli-
cat. Els projectes han de ser de 
tres anys perquè arriba un mo-
ment en què és molt complicat 
motivar els jugadors. El més 
important és que hem pogut 
mantenir la categoria”, valora 
el president, Pedro Litrán. 

L’equip continuarà durant dues 
setmanes més amb els entrena-
ments, pensant ja en la propera 
temporada. Javi Ruiz, veí de San-
ta Perpètua i que ja va viure una 
etapa anterior a l’entitat, serà el 
nou entrenador. El club l’ha es-
collit com el tècnic ideal per lide-
rar un projecte basat en jugadors 
joves ja que va ser seleccionador 
català cadet i sots-19. “Volem fer 
un projecte que sigui atractiu i 
que doni resultats d’aquí a tres 
anys. L’equip estarà format 

per gent jove, de molta quali-
tat, però que no té experiència 
a la categoria. Sabem que la 
primera temporada serà difícil 
i l’objectiu serà matenir-nos a 
Segona B”, ha dit Litrán. 

Baixes. Ruiz ha confeccionat el 
llistat de baixes i altes de juga-
dors que es coneixerà en els pro-
pers dies. Una de les altres nove-
tats per a la propera temporada 
serà la creació d’un segon equip 
sènior.

Rafa Jiménez | Redacció

Javi Ruiz va ser presentat a la plantilla el 13 de maig i ja va dirigir el primer entrenament amb un partit amistós contra el juvenil A del club 

<<

Javi 

Ruiz
Entrenador

Per què ha acceptat l’oferta del 

CFS Montcada?

Pensava que mai tornaria a 
Montcada, però Emili Domingo 
m’ha convençut. És una perso-
na molt coherent i sensata. Ell 
és el gran fi txatge del club.
Li ha sorprès veure un Bron-

cesval tan discret aquest any?

Sóc molt respetuós amb la fei-
na dels altres. A l’esport hi ha 
cicles. La il·lusió és clau i s’ha 
d’anar renovant la gent. 
Per tant, hem d’esperar una 

revolució a l’equip?

El club vol donar un cop de timó. 
La idea es fer un equip jove amb 
només 11 jugadors perquè els 
juvenils puguin entrenar i parti-
cipar en els partits.
Què li pot dir a l’afi ció?

Que tindrem jugadors amb 
ganes de treballar i il·lusió. Si 
s’adapten bé a la categoria, tots 
gaudirem. Si tenen dubtes, pati-
rem una mica més | RJ

‘A l’esport hi ha 

cicles i s’ha d’anar 

renovant la gent’

Entrevista

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z



26 2a quinzena | Maig 2014Esports

El sènior B del CD Montcada 
es va acomiadar de la seva afi-
ció amb una derrota contra el 
quart classificat del seu grup, 
el Sant Quirze del Vallès B (2-
3). Els verds, que una setmana 
abans també havien perdut al 
camp del cinquè, l’Esquerra 
de l’Eixample B (3-1), acumu-
len tres derrotes consecutives 
i ocupen la setena posició, 
amb 44 punts. L’equip de Juan 
Meca finalitzarà la lliga al camp 
del Can Mas Ripollet | RJ 

FUTBOL. QUARTA CATALANA

El sènior B s’acomiada de l’afició 
amb una derrota, la tercera seguida
Va perdre contra el Sant Quirze B (2-3) i no guanya des del derbi contra el Santa María

Sense res en joc, el sènior B del CD Montcada no va poder guanyar el seu últim partit a casa
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La UD Santa María no va po-
der finalitzar el seu últim partit 
a casa contra l’Esquerra de l’Ei-
xample B. A manca de 20 mi-
nuts per al final, i amb un 5 a 2 
favorable als de Terra Nostra, 
l’equip visitant es va quedar 
amb set jugadors. A l’espera de 
la decisió del comitè de com-
petició, aquesta és la primera 
victòria de l’UD Santa María 
després de 15 jornades sense 
guanyar. “Per fi, hem aconse-
guit formar un equip sòlid”, 
diu el tècnic, Pere Ricard | RJ

L’UD Santa María no pot acabar  
un partit que anava guanyant 
A la penúltima jornada, i amb 5 a 2, l’Esquerra de l’Eixample B es va quedar amb 7 homes

L’UD Santa María es va retrobar amb la victòria, tot i que el partit no es va poder finalitzar

El sènior femení de l’EF Montca-
da s’ha assegurat el subcampio-
nat al grup 2n de Primera Cata-
lana després de guanyar l’últim 
partit de la temporada com a 
local contra el Lleida Esportiu 
Terraferma (2-0). Tot ja està de-
cidit a la part alta de la taula, ja 
que el Sant Gabriel va guanyar 
al camp de la Fundació Júpiter 
(2-10) i ja és, matemàticament, 
campió de lliga. El partit contra 
les lleidatanes es va resoldre grà-

cies als gols d’Andrea Rius (43’) 
i Nerea Talavera (74’). “Arribar 
a dues jornades del final amb 
opcions de guanyar la lliga és 
tot un èxit. Estic molt content 
del rendiment de les jugadores 
en el meu primer any al club”, 
ha explicat el tècnic, Adriano 
Bujalance, qui va ser expulsat 
abans del segon gol.
L’EF Montcada, que una jorna-
da abans havia golejat el cuer, el 
Mollerussa (1-7), acabarà la lliga 
al camp del Sant Gabriel. 

Rafa Jiménez | Redacció

El Sant Gabriel ja és campió i pujarà de categoria

L’EF Montcada s’assegura 
el subcampionat de lliga

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

El sènior femení de l’EF Montcada ha millorat la posició obtinguda la passada temporada
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Ha guanyat dos partits seguits, sumant 10 de 12 punts en joc 

L’UE Sant Joan-Atlètic 
s’apropa a la salvació

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan-Atlètic té a les seves mans la salvació i només necessita tres punts més

La Unió Esportiva Sant Joan 
-Atlètic segueix en ratxa i, a l’últi-
ma jornada, va guanyar al camp 
del Carmelo (2-3), certificant el 
seu gran moment de forma amb 
10 punts sumats dels 12 últims 
en joc. L’equip de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ va demostrar una 
gran capacitat de reacció i va ai-
xecar dues vegades un marcador 
en contra gràcies als gols de dues 
de les noves incorporacions: Jo-

nathan Sánchez, autor del gol de 
la victòria en el partit anterior con-
tra el Ripollet (2-1), i Scott Sese. 
Rafa ‘Castilla’, al minut 60’, va fer 
el definitiu 2 a 3. “L’equip està 
en un gran moment. Els nous  
fitxatges ens han ajudat molt 
i tota la plantilla està ficada i 
compromesa”, explica ‘Pinti’, qui 
creu que, a manca de tres jornades 
per al final, la Unió estarà salvada 
amb tres punts més | RJ
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El CD Montcada ocupa, a man-
ca de tres jornades per al final, la 
cinquena posició per la cua que 
podria acabar en descens segons 
les compensacions d’altres cate-
gories. Després de perdre a casa 
contra el Farners (0-2), els verds 
es jugaven la vida al camp del 
Vilassar de Dalt, un rival directe 
que també volia fugir de la zona 
perillosa. L’equip del Maresme 
es va emportar la victòria amb 
un clar 3 a 0. Amb el partit ja 
decidit, Àlex González va fallar 
un penal al 90’ i es va tornar a 
repetir la història de l’enfronta-
ment contra el Farners en què 
el capità Norbert va desaprofi-
tar una pena màxima. “Hem 
de girar pàgina i pensar en el 

proper partit contra el Júpiter 
que serà una final”, ha explicat 
el tècnic, Jordi Salvanyà. 
El CD Montcada vol que hi 
hagi un bon ambient a les gra-
des en el decisiu partit contra el 

Júpiter i l’entrada serà gratuïta. 
A la porta, hi haurà urnes per 
fer donatius a benefici d’Adimir. 
S’ha creat una grada zero amb el 
número de compte ES 20 2100 
0293 29 01 01789597.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada perd dos partits  
i es fica a llocs de possible descens 
El 18 de maig hi haurà urnes a l’entrada de l’estadi per recaptar fons per a Adimir

El defensa Óscar Romero, en una acció del partit contra el Banyoles que va acabar amb derrota
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Rafa Jiménez | Redacció
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Després de debutar amb un em-
pat a casa contra l’H. Sant Quirze 
(24-24), el sènior masculí del CH 
La Salle va sumar la seva prime-
ra victòria a la Copa Catalana 
a la pista del BM Granollers B 
(32-34) i ara ocupa la tercera po-
sició amb un partit menys. “No 
juguem amb la pressió de clas-
sificar-nos per a la segona fase. 
Hem baixat el ritme d’entre-
naments i aquesta competició 
és com un premi per allargar 
la temporada”, comenta el tèc-
nic, Jaume Puig.  

HANDBOL

La Salle obté a Granollers la seva  
primera victòria a la Copa Catalana
Va guanyar a la pista del BM Granollers B (32-34) i suma tres punts en dos partits

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí del CH La Salle va començar la Copa Catalana amb un empat contra el Sant Quirze

> Acaba la segona 
fase de La Salle Iste

El femení del CH La Salle va finalit-
zar l’11 de maig la seva participa-
ció al grup B de la segona fase de 
Primera Catalana. Les lassal·lianes, 
que tenien l’objectiu de pujar des-
prés de mantenir-se invictes a la 
primera fase, han acabat a l’última 
posició amb dues victòries en 10 
jornades. A l’últim partit, van per-
dre amb l’H. Perelló (22-19) | RJ
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L’EF Montcada segueix el camí 
de l’AE Can Cuiàs i la propera 
temporada també jugarà a Pri-
mera Catalana. A manca de 
dues jornades per al final, l’equip 
de José Luis Carrasco va certifi-
car la segona posició que li dóna 
el seu segon ascens consecutiu 
gràcies a una victòria a la pista 
del Masnou Inter Dinàmic (1-6). 

D’aquesta manera, el Futsal Ro-
sario Central B, tercer amb 39 
punts, ja no té cap opció d’atra-
par els vermells, que sumen set 
més. “El nostre objectiu era 
consolidar la nova categoria, 
però ens hem trobat amb un 
ascens. Estem molt contents i 
no descartem guanyar la lliga, 
tot i que està complicat”, diu el 
tècnic José Luis Carrasco.

Encara lluita amb l’AE Can Cuiàs per guanyar la lliga

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

El sènior de futbol sala de l’EF Montcada ha aconseguit dos ascensos de forma consecutiva

L’EF Montcada certifica  
el seu ascens a Primera 

Rafa Jiménez | Redacció

L’AFS Bosc d’en Vilaró ha aca-
bat la lliga a la vuitena posició 
del grup B de la Primera Terri-
torial de la Federació Catalana 
de Futbol Sala amb 30 punts (8 
victòries, 6 empats i 12 derrotes). 
A les dues últimes jornades, els 
verds van perdre contra el CFS 
Olimaja (1-4) i van empatar amb 
el Catalònia (4-4) | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró clou la 
lliga sent vuitena

F. SALA. 1a TERRITORIAL

L’AFS Bosc d’en Vilaró s’ha adaptat bé a la nova categoria i no ha patit per mantenir-se
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Tot i l’ensurt de perdre a la 27a 
jornada a la pista del Sant An-
dreu (4-3), l’AE Can Cuiàs ho té 
tot de cara per aconseguir el títol 
de campió de lliga al grup 4rt de 
Segona Catalana. Els montca-
dencs, que s’han assegurat l’as-
cens fa setmanes, van reaccionar 
guanyant a domicili el Port de 
Barcelona (7-10). El seu últim 
partit a casa serà el 17 de maig 
a casa (16h) contra l’Arenys de 
Munt i amb una victòria, l’equip 
d’Òscar Ruiz ja serà campió.

Té la primera oportunitat el 17 de maig contra l’Arenys de Munt

L’AE Can Cuiàs busca una 
victòria per ser campiona 
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L’AE Can Cuiàs, molt a prop de guanyar la lliga

> Una cinquantena d’equips, al 3x3
L’avinguda de Catalunya va ser l’escenari del torneig 3x3 de bàsquet 
que va organitzar el CB MIR l’1 de maig amb motiu de la Festa Major 
de Mas Rampinyo. El torneig va batre els registres de participació de 
l’any passat ja que es van inscriure 46 equips | RJ

L’equip sots-21 B del CB MIR en-
capçala amb 5 punts, els matei-
xos que el Vedruna Gràcia, la se-
gona fase del nivell B després de 
la disputa de quatre jornades. En 
aquest mateix grup, el sots-21 C 
del club montcadenc és cuer amb 
dues derrotes. A l’últim partit, el 
B, que es va emportar el derbi 
contra el C (53-66), va guanyar 
el Vedruna (72-57), superant-lo 
en el bàsquet average | RJ

El sots-21 B 
guanya el derbi  
i és líder 

BÀSQUET

El sots-21 B va guanyar el derbi i està a prop d’acabar primer a la segona fase entre els campions
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La 30a Marxa a Peu a Montser-
rat, que va organitzar el centre 
excursionista El Cim entre el 3 i 
4 de maig, ha estat la més ràpida 
de la  història ja que tots els par-
ticipants que van arribar a destí 
ho van fer en un màxim de 14 
hores  –una menys que l’anterior 
edició més rápida. La Marxa va 
comptar amb la presència de 374 
valents que van voler fer a peu 
els 54 quilòmetres que separen 
Montcada i Reixac i Montserrat. 
Els participants, 83 menys que 
l’any passat, van sortir del col-
legi La Salle dissabte a la tarda 
i van caminar durant tota la nit. 

Segons Alfred Canals, president 
d’El Cim, la disminució de la 
quantitat d’inscrits d’aquest any 
s’ha d’atribuir “a una suma de 
factors que tenen relació amb la 
situació de crisi econòmica, que 
afecta especialment el jovent, i 
la proximitat de la Setmana 
Santa i del pont de maig”. La 
Marxa es va fer amb normalitat, 
sense cap incident destacable. 
En relació als abandonaments, 
es van produir 40, o el que és 
el mateix, un 10,7% del nombre 
total de participants. Finalment, 
la marxeta per a infants que or-
ganitzava l’AMPA de l’escola La 
Salle no es va celebrar.

Ha estat l’edició més ràpida de les 30 que s’han fet fins ara

La Marxa a Peu a 
Montserrat bat rècords

Rafa Jiménez | Redacció

EXCURSIONISME

A la sortida, el carrer Major es va omplir de caminants, encapçalats per Alfred Canals

La parella formada per Ernes-
to Romero i Izaskun Ceberio, 
de l’equip Durmi Pro Racing 
‘Ni Una Más’, va finalitzar a la 
cinquena posició de la categoria 
duet mixt a la 9a Titan Desert, 
la prova de mountain bike que 
es va disputar entre el 27 d’abril 
i el 2 de maig al Marroc. Els 
participants, un total de 430, 
van recórrer 700 quilòmetres 
en sis etapes. Aquesta novena 
edició ha estat la més dura de la 
història ja que van abandonar 
uns 100 ciclistes. “Hem patit 
molt, suportant temperatures 
de fins a 45 graus i hem sofert 
diverses avaries, però estem 
orgullosos d’aquest cinquè lloc 
ja que érem dels pocs equips 
que no teníem ni mecànics, ni 
massatgistes ni gent que treba-
llés per a nosaltres”, ha comen-
tat Ernesto Romero | RJ

Gran resultat 
de Romero i 
Ceberio a la 
Titan Desert

MOUNTAIN BIKE

Anna Villar i Pau Egeda, tots 
dos de l’equip Tomàs Bellés 
Cannondale, van guanyar el 
Campionat de Catalunya de 
XCO (Rally) que es va dis-
putar el 26 d’abril a Vilanova 
d’Escornalbou. A la prova, 
amb una distància de 10 qui-
lòmetres que es feia en tres 
voltes, Villar va acabar a la 
primera posició de la categoria 
Èlit femenina per davant de 
Mar Franco i Alekandra Nez-
hovorova. A la classificació ge-
neral, Anna Villar va finalitzar 
a la posició número 47 entre 
els ciclistes que van competir 
fent tres voltes. Egeda va ser el 
millor a la categoria màster-30. 
El montcadenc va guanyar la 

cursa per davant de Christian 
Collados i José Juan Marrase.

Gran moment. Amb aquest èxit, 
els dos ciclistes van acomia-
dar un mes d’abril en què van 
aconseguir una gran quantitat 
d’exits. El dia 20, Villar va gua-
nyar la classificació general de 
la Volcat, prova de tres etapes 
que es va disputar entre Igua-
lada i La Coma. En aquesta 
mateixa competició, Egeda va 
acabar a la segona posició de 
la categoria màster-30. Villar i 
Egeda també van guanyar el 
12 d’abril la prova correspo-
nent a la Copa Catalana Inter-
nacional que es va disputar a 
Collbató | RJ

Tots dos van protagonitzar un mes d’abril ple de victòries

Anna Villar i Pau Egeda, 
campions de Catalunya

Romero i Ceberio, satisfets amb el seu paper

Anna Villar i Pau Egeda, amb les seves medalles d’or aconseguides al campionat de Catalunya
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Es farà l’1 de juny i estarà organitzada per la Penya Barcelonista de Mont-
cada i Reixac que celebra aquest any el seu 40è aniversari. El programa 
inclou diferents activitats com una cercavila, inflables per als més petits i 
la presència d’una carpa a la plaça de l’Església amb algunes de les copes 
guanyades pel club blaugrana. També hi haurà un dinar de germanor al 
preu de 17 euros (els tiquets ja es poden comprar a la Perruqueria Mestres 
i a l’Abi). Per celebrar el seu 40è aniversari, la penya local ha editat la seva 
pròpia revista i ha estrenat pàgina web www.penyabarcelonistamir.cat  | RJ

> 25a Trobada de penyes vallesanes del Barça

> L’UE Montcada prepara l’Open d’Escacs
La 22a edició de l’Open Internacional d’Escacs Ciutat de Montcada, que se 
celebrarà entre el 25 de juny i el 3 de juliol al Kursaal, repartirà 6.410 euros en 
premis. Les inscripcions es poden fer fins al mateix dia 25 i haurà un descomp-
te de 3 euros si es fan abans del 13. Per a més informació es pot contactar al 
correu openmontcada@hotmail.com o al telèfon 657 573 507 | RJ 

ATLETISME

Carles Cera, de la Joventut At-
lètica Sabadell, és el nou campió 
de Catalunya de muntanya des-
prés de guanyar la 5a Cursa pel 
cor de la Fageda, de 13,5 quilò-
metres, amb un temps de 49 mi-
nuts i 10 segons. La prova, que 

servia per coronar al campió de 
Catalunya d’aquesta especialitat, 
es va disputar el 10 de maig i va 
comptar amb la participació de 
més de 1.000 atletes. A la com-
petició també es va fer una cursa 
més llarga, de 29 quilòmetres, i 
una prova infantil.

Va guanyar el 10 de maig la 5a Cursa pel cor de la Fageda

Carles Cera, campió de 
Catalunya de muntanya

Rafa Jiménez | Redacció

Ja s’ha obert el termini d’ins-
cripcions per a la 9a Milla Ur-
bana que es farà el 8 de juny a 
la rambla dels Països Catalans 
dins del programa de la Festa 
Major i sota l’organització de la 
JAM i l’IME. Les inscripcions es 
poden fer fins al dia 6 de juny a 

la web www.jam.cat. A partir del 
20 de maig, també hi haurà la 
possibilitat d’apuntar-se de for-
ma presencial a les oficines de la 
JAM (Progrés, 27, al polígon de 
la Ferreria), els dimarts, de 17.30 
a 20h. El preu de la inscripció és 
de 2 euros  | RJ

S’obren les inscripcions 
per a la Milla Urbana

Trinidad López, Socorro Mar-
cos i Francisca Galera, del CP 
Montcada, han guanyat el cam-
pionat de Barcelona a la catego-
ria autonòmica que es va dispu-
tar a El Prat el 4 de maig. Les 
tres jugadores formen part del 
segon equip del CP Montcada 
que juga a Tercera. En una data 
per confirmar, participaran al 
Campionat de Catalunya | RJ 

Èxit de les 
veteranes del  
CP Montcada

PETANCA

D’esquerra a dreta, Trinidad, Socorro i Francisca
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> El CTT La Unió organitza un torneig solidari
Se celebrarà el 18 de maig amb l’objectiu de recaptar diners per a Lorena 
Jurado, una veïna de Mas Rampinyo de 10 anys que pateix una malaltia dege-
nerativa neuromuscular. El torneig, amb un durada de sis hores, començarà a 
les 8h, a les instal·lacions de La Unió, i no té límit de participants. El preu de la 
inscripció és de 5 euros. També s’ha obert una grada zero per fer aportacions 
al número de compte ES15 0081 1802 5400 0102 6310 del Banc Sabadell. 
D’altra banda, el primer equip del club va finalitzar la lliga a la quarta posició 
després de perdre l’últim partit contra l’Olesa (5-1) | RJ
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Montcada i Reixac retrà el 30 de 
maig un homenatge permanent 
a Miquel Poblet, l’esportista 
més il·lustre i internacional de la 
ciutat, que va morir, als 85 anys, 
l’abril de l’any passat. L’exciclista 
va fer donació de tot el seu llegat 
a l’Ajuntament i ara, aquest 
valuós testimoni de la seva 
trajectòria esportiva s’exposarà 
al vestíbul del pavelló municipal 
del Pla d’en Coll, que portarà el 
seu nom i que estrenarà aquell 
mateix dia una retolació de grans 
dimensions a la façana. 
Una gran vitrina presidirà 
l’espai central del vestíbul i 
allà s’hi podran veure tres de 
les bicicletes utilitzades per 
Poblet –dues de pista i una 
de carretera–, set mallots de 
diverses proves –entre elles, el 
Tour de França, el Giro d’Itàlia 
i la Volta a Catalunya– i premis 
esportius com ara copes, 
medalles i bandes.

Una vitrina presidirà el 
vestíbul del pavelló del 
Pla d’en Coll, que des 
del 2001 té el seu nom

A la mateixa vitrina, també s’hi 
exposaran els reconeixements 
institucionals que Poblet va 
rebre: la Creu de Sant Jordi de 

la Generalitat de Catalunya, la 
de Cavaller de l’Ordre d’Isabel 
la Catòlica, la de Maestre de la 
Reial Ordre del Mèrit Esportiu, i 
les medalles d’or de la Federació 
Espanyola de Ciclisme i de la 
Federació Catalana de Ci-clisme.
Aquest espai de tribut perma-
nent a la fi gura de Miquel 
Poblet es complementarà amb 
dos plafons que inclouran una 
selecció de fotografi es que el 
mateix Poblet va recopilar al llarg 
dels anys i que minuciosament 
guardava a casa seva. Els tre-
balls de digitalització i millora de 
les imatges han anat a càrrec de 
l’Agrupació Fotogràfi ca Montca-
da i Reixac.
La tardor del 2001, l’Ajuntament 
va nomenar Poblet Fill Predilecte 
de Montcada i Reixac. Part 
del material que s’exposarà 
es va cedir a la mostra orga-
nitzada pel Museu Olímpic de 
Barcelona amb motiu de la 
Volta a Catalunya d’enguany. 
La inauguració d’aquest espai 
de reconeixement a Poblet es 
completarà amb la projecció  –a 
l’Auditori Municipal, divendres 
i dissabte, a les 19.30h– d’un 
documental elaborat per TVE 
i que forma part dels actes 
del Memorial impulsat per la 
Federació Catalana de Ciclisme 
per recordar la fi gura del mont-
cadenc Miquel Poblet.

>

RECONEIXEMENT A L’ESPORTISTA MONTCADENC MÉS IL·LUSTRE

Homenatge permanent a Miquel Poblet

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS 
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

EL LLEGAT, A LA VISTA
La donació que Poblet va fer al consistori 
es podrà veure a partir del 30 de maig al 
vestíbul del pavelló del Pla d’en Coll

IMATGES HISTÒRIQUES
L’exposició permanent es completa 
amb un recull d’imatges que el 
mateix Poblet havia recopilat

MARÍA ELENA PÉREZ

ALCALDESSA

Poques ciutats tenen la sort 
d’haver tingut entre els seus 
convilatans un esportista de 
la dimensió de Miquel Poblet. 
La seva trajectòria va merèixer 
l’admiració de molta gent i, no 
cal dir-ho, també la dels mont-
cadencs. És per aquest motiu 
que l’any 2001 l’Ajuntament el 
va nomenar Fill Predilecte de 
Montcada i Reixac, i el mateix 
any, va batejar el pavelló del 
Pla d’en Coll amb el seu nom. 
Una nova mostra de l’estima a 
la seva ciutat va ser la donació 
del seu llegat esportiu. I ara 
és el consistori qui, orgullós 
d’aquesta donació, li vol retre 
un record etern.

UN MUNT D’ÈXITS ESPORTIUS

Record
etern

Els èxits de Miquel Poblet sobre 
la bicicleta van omplir moltes 
pàgines de diaris. Des dels seus 
inicis com a professional als 18 
anys, la seva carrera esportiva la 
sintetitzen 214 victòries, algunes 
d’absolutes i d’altres d’etapes. 
Les seves primeres pedalades 
com a professional les va fer a la 
Unió Esportiva Sants i posterior-
ment va fi txar per diversos clubs 
italians. La seva popularitat, afe-
gida a la seva joventut, van fer 
que fos conegut com “El noi de 
Montcada”.
En els seu palmarès hi desta-
quen dues victòries a la Milà-
San Remo (1957-1959), dues 
a la Volta a Catalunya (1952-

1960), així com 20 campionats 
d’Espanya de diverses modali-
tats –de muntanya i velocitat– 
entre 1947 i 1962. Pel que fa 
a les victòries parcials, Poblet 
va ser, el 1955, el primer ciclis-
ta estatal a aconseguir lluir el 
mallot groc de líder del Tour de 
França. I també va ser vencedor 
d’etapes en curses tan prestigio-
ses com el Giro d’Itàlia i la Vuel-
ta a Espanya.
El seu currículum de campió el 
completen, entre d’altres, les vic-
tòries a la Milà-Torí (1957), a la 
Sassari-Cagliari (1960), i a cur-
ses de parelles com els Sis Dies 
de Barcelona, Madrid i Buenos 
Aires.

Un currículum de campió
MARC RODRÍGUEZ

REGIDOR D’ESPORTS

La fi gura de Miquel Poblet va ser, 
durant la seva etapa professio-
nal, un referent per als amants 
de l’esport d’aquella època. Ara, 
coincidint amb l’homenatge 
perpetu que el consistori li farà 
al pavelló que porta el seu nom, 
és el moment perquè les ge-
neracions actuals d’esportistes 
locals el tinguin també com un 
referent en el qual emmirallar-
se. Valors com l’esforç, la cons-
tància, el sacrifi ci i la superació 
van formar part de la manera 
de ser de Poblet. Els temps han 
canviat, però aquests valors apli-
cats a l’esport, sigui la modalitat 
que sigui, han de seguir sent un 
referent per a l’esport local.

Un
referent

Material que formarà part de l’exposició permanent “Records de Miquel Poblet”

Miquel Poblet.
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El benjamí A i el prebenjamí han 
guanyat tots els partits disputats
El benjamí A jugarà la final a quatre del Campionat de Catalunya el 17 i 18 de maig

El benjamí A del CFS Montca-
da disputa el cap de setmana del 
17 i 18 de maig les semifinals del 
Campionat de Catalunya. Des-
prés de guanyar la lliga amb una 
gran superioritat –va sumar 66 
punts, 17 més que el segon, acon-
seguint 22 victòries i sense patir 
cap derrota–, els montcadencs 
han superat dues eliminatòries 
de la fase final del Campionat 
de Catalunya contra l’AE Penya 
Esplugues A (5-2) i el Futsal Vin-
centí CE (5-6). A la final a quatre, 
que es jugarà a Manresa, el pri-
mer rival del benjamí A serà el 
Marfil Santa Coloma. Si guanya, 
disputarà la final el dia 18. 

Prebenjamí. També està fent una 
gran temporada. Va guanyar la 
seva lliga, que va finalitzar el 10 
de gener, amb 10 victòries i cap 
derrota. Posteriorment, la federa-
ció va organitzar una altra lliga 
amb els millors equips i els mont-
cadencs l’han tornat a guanyar 
sense perdre. L’equip ha iniciat la 
seva participació a la Copa i va 
superar la primera eliminatòria 
amb un 0 a 16 a la pista del Sant 
Julià de Ramis.

Rafa Jiménez | Redacció

El benjamí A està intractable i el seu objectiu és arribar a la final del Campionat de Catalunya

FUTBOL SALA

L’infantil B i el premini A del 
Club Bàsquet MIR s’han afegit 
a la llista d’equips del club que 
han estat campions de les seves 
respectives lligues. A l’última jor-
nada de la competició, disputada 
al pavelló Miquel Poblet enmig 
d’un gran ambient, l’infantil B 
es va proclamar campió de lliga 
després de derrotar el CB Gra-
nollers (45-36). D’aquesta forma, 
l’infantil B tancava una excel·lent 
segona fase al grup 2n del nivell 
C-2, havent perdut només un 
partit en 12 jornades. 
El premini A, invicte al grup 5è 
del nivell B-2, també es va asse-
gurar la lliga després de guanyar 
a l’última jornada el CB Malleu 
(78-36). A la primera fase, tam-
poc havia perdut cap partit al 
nivell C | RJ

BÀSQUET

L’infantil B i el premini A del CB MIR, 
campions de les respectives lligues
Tots dos van certificar l’èxit guanyant a l’última jornada amb gran ambient a les grades

Els prebenjamins, els més petits del club, també estan demostrant una gran nivell de joc i resultats

Tot i que el nivell d’inscripcions 
va a bon ritme, l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) 
manté oberta l’opció d’apuntar-se 
als casals esportius d’estiu que es 
faran durant els mesos de juny 
i juliol a diferents equipaments 
municipals. Les persones inte-
ressades poden preguntar a les 
oficines de l’IME (Tarragona, 

32) o trucar al telèfon 935 650 
999 si encara hi ha places dis-
ponibles a les diferents activitats 
programades.

Jocs Escolars. La festa final es 
farà el 23 de maig, a partir de les 
17h, al pavelló Miquel Poblet i a la 
zona annexa amb l’entrega de pre-
mis i activitats infantils | RJ

La festa de clausura dels Jocs Escolars es farà el 23 de maig

IME

Els casals esportius encara 
admeten inscripcions

Finalitzar primer li permetria avançar com a cap de sèrie

HANDBOL

El cadet pot acabar la 
primera fase com a líder 

> Trobada d’escoles de bàsquet a El Viver 
Les instal·lacions del col·legi El Viver van acollir el 10 de maig una trobada 
d’escoles de bàsquet organitzada pel Club Bàsquet MIR. Els clubs convi-
dats van ser l’UE Horta de Barcelona i el Bàsquet Sant Gabriel de Ripo-
llet. Durant aquesta jornada lúdica-esportiva, on no es comptabilitzen els 
punts que s’aconsegueixen i no hi ha un guanyador final, els tres equips 
participants van disputar dos partits cadascú | RJ
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La montcadenca Paula Ore-
nes, jugadora de 15 anys del 
Femení Sant Adrià, es va pro-
clamar campiona de Catalu-
nya a la categoria cadet femení 
després de guanyar la lligueta 
final que es va disputar a la 
pista del Bàsquet Almeda de 
Cornellà de Llobregat entre el 
2 i el 4 de maig. La final es va 
disputar en format de lligue-
ta de tots contra tots i el Sant 
Andrià va poder guanyar els 
dos primers partits contra els 
amfitrions, el Bàsquet Almeda 
(46-42), i l’Uni Girona (55-
57). Amb el títol a la butxaca, 
l’equip de Paula Orenes, qui 
va jugar al CB Montcada fins 
als 10 anys, va perdre l’últim 
enfrontament contra el Platges 
de Mataró (46-42). 

El Femení Sant Adrià i l’Uni 
Girona disputaran el Campio-
nat d’Espanya de clubs cadets 
que es farà entre el 25 i el 31 de 
maig a Tenerife | RJ

Ha guanyat el títol amb el seu equip, el Femení Sant Adrià

Paula Orenes, campiona 
de Catalunya cadet

Paula Orenes, amb el títol de campiona
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El cadet masculí del CH La Salle 
ja està classificat per a la segona 
fase a la Segona Catalana, però 
encara lluita per aconseguir el 
premi d’acabar líder i continuar 
la competició com a cap de sè-
rie. El 9 de maig, en partit cor-
responent a la 20a jornada, els 
lassal·lians li van treure la pri-
mera posició a l’Epic Casino, 
guanyant-lo a domicili (26-29). 
24 hores més tard, l’equip de Pau 
Maresma va jugar un altre par-
tit a la pista del BM Barberà. Tot 
i el cansament, els lassal·lians 
també van guanyar (38-41). El 

cadet masculí acabarà líder si 
puntua el 17 de maig (10.30h) al 
pavelló Miquel Poblet contra el 
Sant Cugat B | RJ  
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Eufòria del cadet masculí als vestidors
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L’aleví del CD Montcada està 
a prop de ser campió del grup 
49è de Tercera Divisió i pujar 
a Segona. Encara falten tres jor-
nades per acabar la lliga, però 
els verds, líders amb 63 punts, 
només jugaran un partit més 
que es disputarà el 24 de maig 
a l’estadi de la Ferreria contra el 
segon classificat, el CF Ripollet 
B. Si guanya, l’aleví ja serà mate-
màticament campió. 
D’altra banda, el juvenil verd, se-

gon al grup 7è de Primera amb 
59 punts, no va poder acabar el 
seu enfrontament contra el CE 
Sabadell, líder amb 63. Amb 
empat a 3, i a manca d’un minut 
per al final, l’àbitre va suspendre 
el partit per la invasió de camp 
d’una part de l’afició visitant. 

Inscripcions. Els interessats es po-
den informar a l’oficina del club, 
a l’estadi de la Ferreria, de dilluns 
a divendres, de 17.30 a 20h | RJ

Juga un partit decisiu el 24 de maig a casa contra el segon

FUTBOL. CD MONTCADA

L’aleví, a prop de guanyar 
el seu grup i ascendir

El benjamí A de l’EF Montcada, 
que juga al grup 8è de Primera 
Divisió, ha estat tot l’any llui-
tant per guanyar la lliga i pujar 
a Preferent. A la 26a jornada, en 
el partit decisiu contra el líder, el 
CE Sabadell, que arribava a l’es-
tadi de Can Sant Joan amb un 
avantatge de vuit punts, els ver-
mells van estar molt a prop de la 
victòria, però un gol encaixat als 
últims minuts va provocar l’em-
pat final (4-4). A manca de tres 
jornades, els sabadellencs seran 
campions amb un punt més. 

Altres benjamins. El B és cinquè al 
grup 6è de Segona i el C, quart, 
al 37è de Tercera.

FUTBOL. EF MONTCADA

El benjamí A empata amb el Sabadell 
i perd l’última opció per ser campió

Rafa Jiménez | Redacció

Els equips B i C de l’Escola estan entre els cinc primers a Segona i Tercera respectivament

L’EF Montcada tenia la victòria a la seva mà, però va acabar encaixant un empat a l’últim moment
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NATACIÓ

A la 26a jornada, el benjamí B de l’EF Montcada va perdre a casa contra l’UE Sant Andreu (1-3) El C va guanyar el Cerdanyola (5-2) el 4 de maig

L’equip infantil de l’institut 
Montserrat Miró ha guanyat 
el campionat de Catalunya es-
colar de promoció del corfbol 
–KIES– després de guanyar la 
final que es va disputar el 12 
de maig a Barcelona. L’infan-
til, entrenat per Clara Cruz i 

Anna Coy, jugadores júniors de 
l’AEE Montserrat Miró, estava 
format per jugadors federats de 
l’infantil del club i per altres 
alumnes del centre. El cadet de 
l’institut també va participar a 
les finals com a convidat i va 
acabar cinquè | RJ

CORFBOL. INSTITUT MONTSERRAT MIRÓ

L’infantil, campió de 
Catalunya escolar

L’EN Montcada va obtenir bons 
resultats a la final dels Comar-
cals de Natació que es va fer el 26 
d’abril a Barberà del Vallès, des-
tacant les primeres posicions del 
cadet Daniel Gonzalo (100 me-
tres esquena); els infantils Marc 
Grau (100 m. lliures) i Claudia 
Garrote (100 m. papallona); l’ale-
vina Nadia Misas (50 m. esque-
na); els benjamins Aina Artés i 
Martín Toldos (25 m. papallo-
na), i el prebenjamí Izan Calvo 
(25 m. braça). L’EN Montcada 
va tornar de Barberà amb els 
segons llocs dels cadets Daniel 

Gonzalo (100 m. braça) i Marc 
Ribas (100 m. lliures); els infan-
tils Marc Grau i Natalia Castro 
(100 m. papallona); l’alevina Na-
dia Misas (25 m. papallona); les 
benjamines Laia Prades (25 m. 
braça) i Aina Artés (25 m. lliu-
res), i els prebenjamins Izan Cal-
vo i Carla Misas (25 m. papallo-
na). La infantil Claudia Garrote 
i la prebenjamina Maria Estaire 
van ser terceres als 100 m. i 25 
m. braça respectivament. En re-
lleus, l’ENM va guanyar el 4x50 
estils infantil, va ser segona als 
4x50 de cadets i tercera als 4x25 
estils benjamins.

Va obtenir set primers llocs, nou segons i dos tercers

L’EN Montcada fa un bon 
paper a la final comarcal

El centre esportiu Montcada 
Aqua ha obert el termini d’ins-
cripcions per als cursets inten-
sius de natació que es faran en-
tre el 30 de juny i el 25 de juliol. 
El complex esportiu ofereix set 
grups per poder fer els cursets, 
segons les edats dels nens i ne-
nes: un grup de nadons (de 6 a 
36 mesos), quatre de bressol (de 
3 a 5 anys) i dos d’infantil (de 
6 a 15). Les inscripcions no es 
poden formalitzar per telèfon i 
s’han de fer de forma presencial, 
al carrer Tarragona, núm. 32, de 
dilluns a dissabte, de 9 a 14h i de 
16 a 20h | RJ

Obertes les 
inscripcions  
per als cursets 
de natació

Rafa Jiménez | Redacció

> Homenatge a Marina Castro per la seva evolució 
La nedadora montcadenca Marina Castro va rebre el 13 de maig a la 
Casa de la Vila un reconeixement per part de l’Ajuntament de Montca-
da i Reixac pels seus darrers èxits esportius. L’alcaldessa, María Elena 
Pérez, i el regidor d’Esports, Marc Rodríguez, van oferir una recepció 
institucional a la jove, qui va assistir acompanyada de la seva família. 
Marina ha estat convocada per la Federació Espanyola de Natació per 
a participar amb la selecció española al Open International Swimming 
Match Energy Standard que es disputarà a Moscou (Rússia) entre el 28 
de maig i l’1 de juny. Ara, l’objectiu de la nedadora del CN Sabadell és 
participar a l’Europeu Júnior | RJ
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Els jugadors de l’infantil i el cadet de l’institut Montserrat Miró es van fer una foto després de competir
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