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CICLISME
L’Ajuntament de Barcelona decideix 

que el velòdrom d’Horta lluirà el 

nom de Miquel Poblet

Marina Castro, que el 6 de fe-
brer complirà els 16 anys, con-
tinua demostrant que és una de 
las nedadores amb més futur de 
l’esport català. Marina, que per-
tany al CN Sabadell des de fa 
dos anys, va aconseguir sis me-
dalles al Campionat de Catalu-
nya Infantil i Júnior d’hivern que 
es va disputar a les instal·lacions 
del CN Barcelona entre el 20 i el 
23 de desembre. La montcaden-
ca va guanyar quatre ors a les 
proves de 200, 400 i 800 metres 
lliures i en el relleu 4x200; una 
plata en el relleu 4x100 estils i un 
bronze en els 4x100 lliures. 
Castro va baixar algunes de les 
seves marques, quedant-se a 
menys de dos segons en dues 
proves del temps mínim que exi-
geix la Federació Espanyola de 
Natació per participar en els Jocs 
Olímpics Europeus Júniors. A 
més, es va endur la Copa FINA 
a la millor marca pel temps re-
alitzat als 400 metres lliures: 4 
minuts, 22 segons i 40 cèntesi-
mes. “Mai tens la seguretat de 
guanyar, però sí que espera-
va fer un bon campionat ja 
que estava aconseguint bons 
temps durant la preparació”, 
ha comentat la montcadenca, qui 
compatibilitza uns intensos hora-
ris d’entrenament (amb dobles 
sessions de matí i tarda durant 
quatre dies a la setmana) amb 

els seus estudis de 4rt d’ESO a 
l’escola Santa Clara que pertany 
al CN Sabadell. 
El gran paper de Marina Cas-
tro al Campionat de Catalunya 
va arribar una setmana després 
d’haver disputat a Sabadell el 
Campionat d’Espanya Absolut. 
La nedadora local va millorar les 
seves marques a les quatre proves 
on va participar i va nedar la fi nal 
dels 1.500 metres on Mireia Bel-

monte va establir un nou rècord 
mundial. “Ja havia competit en 
una altra ocasió al costat de 
Mireia. Per a totes les nedado-
res joves, ella és el nostre mirall 
per continuar progressant”, ha 
explicat la montcadenca. 

Propers reptes. Marina Castro in-
tentarà fer un bon paper al Cam-
pionat de Catalunya Open Abso-
lut que se celebrarà entre el 16 i el 

18 de gener a Terrassa. Marina, 
vigent campiona de Catalunya 
infantil a la prova de fons indoor 
de dos quilòmetres, participarà el 
7 de febrer al Campionat d’Es-
panya que es farà a Sabadell. 
Aquests són els primers grans 
reptes per a una nedadora que té 
clar el seu somni: “Treballo dur 
amb l’objectiu de ser professio-
nal de la natació. És complicat, 
però s’ha d’intentar”. 

Rafa Jiménez | Redacció

Marina Castro, amb les medalles que va aconseguir al Campionat de Catalunya en categoria infantil, a les instal·lacions de Montcada Aqua
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La nedadora montcadenca, del CN Sabadell, va aconseguir quatre medalles d’or, una de plata i una de bronze 

NATACIÓ

Marina Castro triomfa als Campionats 
de Catalunya de la categoria infantil

El CH La Salle ha començat el 
2015 amb bon peu. La seva ju-
gadora infantil Claudia Ureña i 
Àlex Expósito, membre del pri-
mer equip i entrenador de l’in-
fantil femení A, van guanyar la 
medalla de bronze amb la selec-
ció catalana infantil al Campio-
nat d’Espanya que es va dispu-
tar a Oropesa del Mar (Castelló) 
entre el 2 i el 7 de gener. Després 
de fi nalitzar la primera fase a la 
segona posició amb dues victò-
ries contra Andalusia (22-19) i 
Canàries (29-21) i una derrota 
davant Aragó (10-11), Catalunya 
va superar Astúries (17-16) als 
quarts de fi nal i va perdre a les 
semifi nals contra Galícia (19-27). 
A la fi nal de consolació, l’equip 
català, on Expósito exerceix el 
càrrec de segon entrenador, va 
aconseguir la medalla de bronze 
després de superar Madrid (23-
21). Galicía va ser la campiona 
després de guanyar València | RJ

Claudia Ureña,  
bronze al 
Campionat 
d’Espanya

Àlex Expósito i Claudia Ureña, a Oropesa

CH
 L

A 
SA

LL
E 

M
O

N
TC

AD
A

HANDBOL



21Gener 2015 Esports

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

L’EF Montcada femení segueix a la cinquena posició del grup 
3r de Primera Catalana després d’empatar a l’última jornada 
el seu primer partit contra el FC Girona (0-0). 

L’UD Santa María és sisena al grup 9è de Quarta 
Catalana gràcies a les victòries assolides contra el Celtic 
Les Franqueses (5-0) i l’AE Ramassa (0-1).

El sènior B del CD Montcada baixa a la tercera posició del 
grup 8è de 4a Catalana després de perdre el segon partit de 
la temporada contra el CD Montornès Nord (1-3). 

L’AE Can Cuiàs va perdre amb el Can Parellada (1-6) i és se-
tena al grup 2n de 1a Catalana de futbol sala. L’EF Montcada 
va caure contra l’Isur Hnos. Sánchez (5-8), mentre que l’FS 
Montcada B va empatar amb l’FS Sant Cugat (2-2). El 24 de 
gener, hi haurà derbi entre l’AE Can Cuiàs i l’FS Montcada B.

El CD Montcada no va poder 
sumar cap punt en els seus últims 
partits al grup 1r de Primera Ca-
talana contra l’UE Mollet (0-2) i 
el CE Júpiter (3-0). Els verds són 
últims amb 7 punts i afronten el 
desafi ament de lluitar per una 
salvació que no sembla gens fà-
cil. L’equip que entrena José Luis 
García des de fa tres jornades no-
més ha aconseguit dues victòries 
i està a 13 punts de la salvació.
Per assolir aquesta fi ta, el club 
s’ha mogut al mercat i ha fi txat 
a les últimes setmanes un total de 
set jugadors. Pablo Borges, que 
viurà la seva segona etapa al club 
verd, i Aitor Morilla són els úl-
tims que s’han afegit a una llista 
d’incorporacions que comple-
ten Pepe ‘Castilla’, Omar Ruiz, 

Bouznig Badr, Omar Hayek i 
Juan Martín Larumbre. Cristian 
Cifuentes, Daniel Torrecillas i 
‘Soba’ –aquests dos últims van ser 
fi txats al mes de novembre– han 
deixat defi nitivament l’equip. 

Homenatge. José Fuentes, vocal 
de la junta directiva, va patir un 
ictus el 29 de desembre. Diumen-
ge, abans del partit contra l’UE 
La Jonquera, els jugadors lluiran 
una samarreta en el seu suport.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Els verds s’han reforçat amb 7 jugadors i han d’eixugar una diferència de 13 punts

Rafa Jiménez | Redacció

El CD Montcada acaba la primera 
volta amb el repte d’assolir la salvació

Mario Litrán analitza el moment de joc del Broncesval

“Volem evitar el descens 
el més ràpid possible”

Amb només 24 anys, Mario Li-
trán és el capità i un dels refe-
rents del Broncesval Montcada 
que, després d’aconseguir dues 
victòries seguides contra l’FS 
Pallejà (7-5) i l’Olympic Floresta 
(7-2) al grup 3r de Segona B, ha 
deixat les tres últimes posicions 
de descens. Litrán és un home de 
club, fa 17 temporades que juga a 
l’FS Montcada, sis d’elles al pri-
mer equip.

Amb la victòria contra l’Ol.
Floresta, l’equip s’allunya del 
descens a l’inici de la segona 
volta. S’ha donat un pas im-
portant cap a la permanència?
Portem quatre partits molt bons 
i esperem seguir en aquesta línia. 
Amb l’inici de l’any és com si co-
mencés una nova temporada.
L’equip és molt jove. S’ha notat 
aquesta inexperiència a la pri-
mera volta de la competició?
El club ha confeccionat un pro-
jecte per al primer equip a llarg 
termini. Hi ha qualitat per man-
tenir-nos a la categoria i l’objec-
tiu és aconseguir-ho el més ràpid 
possible. Si arribem amb proble-
mes a les últimes jornades, ens 
costarà molt perquè evitar el des-
cens al tram fi nal és gairebé com 
una guerra.

La lliga a Segona B està molt 
igualada aquesta temporada. 
Descarteu res? 
No hi ha molta distància amb la 
part alta de la taula. Volem anar 
cap amunt per apropar-nos als 
llocs capdavanters i estar tran-
quils. 
Ja has fet 16 gols, el doble que 
la temporada passada. Com et 
trobes?
No em puc queixar. El club sem-
pre es reforça amb jugadors de 
qualitat, però estic content amb 
els minuts que tinc i el rendiment 
que estic oferint.

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

FIL DIRECTE AMB...   MARIO LITRÁN (BRONCESVAL)

Els lassal·lians fi nalitzen la primera volta al segon lloc i amb cinc victòries seguides 

El CH La Salle, a un punt del líder

El sènior masculí del CH La 
Salle va acabar la primera volta 
al grup D de la Primera Estatal 
amb una nova victòria, l’onze-
na de la temporada i la cinque-
na consecutiva, a la pista de 
l’OAR Gràcia de Sabadell (30-
32). L’equip de Jaume Puig ha 
fi nalitzat la primera part de la 
competició a la segona posició 
amb 25 punts i s’apropa a no-
més un del líder, el Sant Martí-
Adrianenc, que a la primera 
jornada de l’any va encaixar la 
seva segona derrota de la tem-
porada | RJ PE
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Omar Hayek, un dels últims fi txatges, va debutar a la 15a jornada contra l’UE Mollet
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El capità Mario Litrán, contra l’Ol. Floresta

Albert Jiménez (UE Sant Joan-Atlètic) 

EL SELFIE

Als seus 22 anys és un dels referents ofensius de l’UE Sant Joan-
Atlètic que, amb dues victòries consecutives, s’ha situat a la cinquena 
posició del grup 2n de 2a Catalana amb 26 punts. Autor de dos gols, 
Jiménez va ser un dels artífexs de la remuntada a l’última jornada al 
camp del Singuerlín (1-3). Superats els problemes en el seus genolls i 
afavorit per la marxa de davanters tan importants com Johny o Migue-
lito, Albert, exjugador del CD Montcada, s’ha consolidat a l’onze titular 
de José Manuel Martín ‘Pinti’. De moment, ja suma vuit gols | RJ
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FUTBOL SALA
Primera experiència 
competitiva per al nou 
sènior femení de 
l’AE Can Cuiàs 

Assalt fi nal d’Isidoro Aparicio 
al cim de l’Aconcagua

Una de les grans novetats d’aquesta temporada a l’AE Can Cuiàs 
ha estat la creació d’un equip femení que juga a la Lliga Nacio-
nal Femenina, la màxima categoria de la Federació Catalana de 
Futbol Sala. El conjunt que entrena Eric Carretero és tercer per la 
cua amb una victòria, dos empats i vuit derrotes. “És un equip en 
construcció i estem jugant en una categoria amb bastant nivell. 
No ens preocupa mantenir-nos, sino que les noies aprenguin i 
es diverteixin jugant a futbol sala”, ha dit Carretero. A la primera 
jornada de 2015, l’AE Can Cuiàs femení va empatar a casa contra 
l’AE Barceloneta-Panteres Grogues (4-4) | RJ 

Primers podis en 
patinatge de velocitat 
per al Roller Can Cuiàs

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

Josep Gual va guanyar en federats l’Open 
de Nadal que va organitzar el TT La Unió 
el 3 de gener. Carlos García i Julio Sanz 
van ser els millors en dobles obert. 

Eva Nieto i Carles Cirera (Endansa) van 
guanyar a la categoria sènior I llatins 
l’Open de Madrid del 10 i l’11 de gener. 
Lourdes Domínguez i Xavi Otamendi van 
acabar tercers en sènior II Llatins. 

El Multiópticas Isis A va perdre contra 
el CK Castellbisbal (18-21) i és quart a la 
Lliga Nacional de Korfbal.

El sènior C de l’UB MIR fa 
prevaldre la diversió per 
sobre de la competició

El velòdrom d’Horta portarà el nom de Poblet 

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

Jorge Fernández va ser tercer a la 
categoria màster masculí absolut a 
la San Silroller que es va disputar 
el 28 de desembre a Castelldefels, 
mentre que Meritxell Nin va ser 
segona en màster femení. El Ro-
ller Can Cuiàs va competir a Cas-
telldefels amb 11 corredors de les 
categories sènior i màster i sis de 
l’equip infantil, que va estrenar-se 
en una competició amb un recorre-
gut de dos quilòmetres | RJ

L’Ajuntament de Barcelona retrà homenatge a Miquel Poblet 
posant el seu nom al velòdrom municipal d’Horta que a partir d’ara 
es dirà ‘Velòdrom d’Horta Miquel Poblet’. Durant l’any 2014, els 
membres de la comissió organitzadora dels actes del Memorial 
Miquel Poblet, entre els quals es trobaven la Federació Catalana 
de Ciclisme i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, van sol·licitar al 
consistori barceloní que l’equipament adoptés el nom de l’exciclista 
montcadenc que va morir a l’abril de 2013 a l’edat de 85 anys | RJ
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El sènior C de l’UB MIR, un dels equips més 
veterans de la categoria amb una mitjana de 
40 anys, és onzè al grup 4t del Campionat 
Territorial de Barcelona amb cinc victòries 
i sis derrotes. “Som un grup d’amics que 
mantenim la relació jugant a bàsquet i 
estem federats per tenir un punt competiti-
tu”, diu Félix Bosqued, jugador i tècnic | RJ

Al tancament d’aquesta edició, Isido-
ro Aparicio (CEAV) va anunciar que el 
13 de gener intentaria fer la pujada 
fi nal a l’Aconcagua al costat de Jordi 
Alejandro (UME). Des del CEAV, 
s’espera rebre les primeres notícies 
quan els dos expedicionaris hagin 
tornat al camp base | RJ

MUNTANYISME

Nous horaris per a les 
activitats dirigides
Montcada Aqua, que aquest mes 
ofereix la matrícula gratuita, va estre-
nar el 7 de gener nous horaris de les 
activitats dirigides amb més classes 
de body combat, pilates i zumba que 
es podran fer els dissabtes. També 
s’ofereix trainning camp, running i 
sessions d’abdominals xtreme | RJ

MONTCADA AQUA

Més informació a 
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La pancarta fent una crida a 
l’esportivitat entre el CD Mont-
cada i l’EF Montcada es va tor-
nar a veure en els dos últims 
derbis de 2014 que es van jugar 
el 21 de desembre a l’estadi de 
la Ferreria. A la categoria aleví, 
l’EF Montcada D va derrotar el 
CD Montcada C (8-2). L’equip 
de l’Escola, setè del grup 38è de 
Tercera Divisió, va remuntar un 
1-2 abans del descans gràcies a 
un hat-trick d’Areank Stewart. A 
l’última jornada, els vermells van 
aconseguir la seva tercera victòria 
seguida al camp del Roureda C 
(3-10) mentre que l’aleví C del 
CD Montcada, penúltim amb 
cinc punts, va descansar.

Cadets. El derbi entre els dos 
equips B del CD Montcada i 
l’EF Montcada va finalitzar amb  
triomf verd gràcies a un gol 
d’Ervin Aguilera al minut 44 
que trecanva una sequera de 
tres jornades sense puntuar. El 
CD Montcada B és tercer del 
grup 30è de 2n Divisió amb 21 
punts mentre que l’Escola, que 
a l’última jornada es va retrobar 
amb la victòria contra el Roure-
da B (4-1) després de quatre der-
rotes, és desena amb 15 punts.

FUTBOL

Repartiment de victòries en els últims 
derbis entre l’Escola i el CD Montcada
El cadet B verd i l’aleví D vermell van guanyar els partits contra els seus rivals locals

L’aleví D de l’EF Montcada va guanyar un derbi on es van poder veure un total de 10 gols
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La manca del mínim necessari 
d’inscripcions ha impedit que 
el tennis de taula, activitat que 
es va fer primera vegada l’any 
passat, estigui al programa d’ac-
tivitas extraescolars que ofereix 
l’AMPA del col·legi Font Fre-
da mitjançant l’empresa Aprèn 
Jugant. Sí es manté el mateix 

volum d’inscrits en karate (23), 
futbol (13) –que no s’ha federat 
als Jocs Escolars–, iniciació es-
portiva (10) i balls moderns (10) 
–l’antiga batuka que ha perdut 
participants a causa del canvi 
de monitor. En l’apartat positiu, 
s’ha creat un grup d’anglès amb 
10 alumnes de 1r a 4rt | RJ

Novetat el curs passat, no ha tingut el mínim d’inscripcions

ESPORT ESCOLAR

El Mitja Costa deixa 
d’oferir els tennis de taula

Després d’encadenar dues victò-
ries, el benjamí B de l’FS Mont-
cada va encaixar el 10 de gener 
la seva tercera derrota contra el 
CN Caldes C (1-3). L’equip que 
entrenen Sergio González i Joan 
Paredes, ambdós jugadors del 
juvenil A de Marfil Santa Co-
loma, ocupa la quarta posició 
al grup 6è de la Lliga Benjamí 
amb set victòries, un empat i tres  
derrotes. “L’objectiu és que els 
nois aprenguin de la nostra 
experiència com a jugadors i 
si, podem, entrar entre els tres 
primers per jugar la segona 
fase”, ha dit Paredes | RJ

Només ha perdut tres partits en el que portem de temporada

FUTBOL SALA

El benjamí B intenta acabar 
entre els tres primers

El benjamí B no va puntuar a l’últim partit
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Nens i nenes que reben sessions de karate cada dimecres al gimnàs de l’escola Mitja Costa
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Rafa Jiménez | Redacció

Convocatòries amb les seleccions catalanes
Cinc jugadors de l’AEE Montserrat Miró i dos del CK Montcada han 
estat convocats per diferents seleccions catalanes de korfbal. Mari 
Hernández, Aida Rodríguez i Clara Cruz han entrat a la llista de la se-
lecció sots-19 per disputar el Mundial que es jugarà a l’abril, mentre 
que Judit Fernández Pena i Judith Fernández Gran formaran part de 
la sots-17 que jugarà el Mundial al març. Pau Segura i Luis Hernán-
dez també han estat cridats per la selecció sots-15 | RJ

El cadet B del CD Montcada va derrotar l’EF Montcada B amb un gol abans del descans

El premini A de l’UB 
MIR buscarà els primers 
triomfs al nivell C-1
El premini A de l’UB MIR no va 
poder gaudir massa de la primera 
part de la competició i no va acon-
seguir cap victòria després de jugar 
set partits a l’exigent nivell B. A la 
segona fase, l’equip d’Álex Adame 
jugarà al nivell C-1 i debutarà el 17 
de gener a la pista de l’AECAM. 
“Ha estat una primera fase molt 
complicada. Esperem que a la se-
gona els nois puguin gaudir jugant 
a bàsquet i aprenguin a treballar 
en equip per aconseguir bons re-
sultats”, ha dit Adame, qui va jugar 
durant uns 18 anys al desaparegut 
CB Montcada | RJ R
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.....Viu l’Esport................

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
 
El juvenil femení del CH La Salle va guanyar a la pista del CH 
Ascó (22-23) i ocupa la sisena posició al grup únic de Lliga 
Catalana.

El juvenil de futbol sala de l’EF Montcada va guanyar a la 
pista de l’FS Sant Cugat (2-3) i és desè, amb 13 punts, al 
grup 2n de Segona Divisió. L’1 de febrer, disputarà un derbi 
a la pista coberta del centre (12.15h) contra el juvenil B de 
l’FS Montcada.

El juvenil de l’AEE Montserrat Miró encara no ha guanyat 
cap partit a la 3a Divisió de korfbal i a l’última jornada va 
encaixar la quarta derrota contra el CK Sabadell (10-20). 
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