
3� 1a quinzena | Maig 2015Esports

Esports
l����������	
���	

P�. 37

HANDBOL
El sènior A masculí del CH La Salle 

fa història i aconsegueix la tercera 

posició a la Primera Estatal.
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Carlos Cera va tornar a guanyar 
el 26 d’abril la prova de 9,5 qui-
lòmetres de la Montescatano i 
va reeditar el títol de campió de 
Catalunya de muntanya que ja 
va aconseguir l’any passat. Cera, 
de la Joventut Atlètica Sabadell 
(JAS), va demostrar una gran 
superioritat i, amb un temps de 
34 minuts i 8 segons, va supe-
rar Alberto Ramírez (JAS) i Ri-
card Fernández (CA Laietania).  
“Guanyar el campionat de 
Catalunya a casa era un dels 
objectius d’aquesta tempora-
da. Em fa molta il·lusió i m’he 
alliberat de la pressió dels dies 
previs. Sabia que estava en un 
bon moment de forma i jo ma-
teix m’exigia tornar a guanyar 
aquest títol contra atletes de 
gran nivell”, va dir Carlos Cera, 
qui reconeixia estar sorprès per 
la seva gran marca.
A la categoria femenina, Sílvia 
Gironès (Cornellà Athletic), amb 
un temps de 46:29, es va procla-
mar campiona de Catalunya per 
davant de Laura Fernández (PF 
Badalona) i María José Gajete 
(CA Sant Boi). Blanca Gómez 
i Daniel Domènech van ser els 
dos primers atletes locals.
La IIIa Montescatano, organitza-
da a la Serralada de Marina per 
la Joventut Atlètica Montcada en 
col·laboració amb l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME), 

va ser tot un èxit de participació 
amb la presència de 625 atletes  
–113 més que l’any passat– que 
es van repartir en tres curses. Al 
marge de la prova de 9,5 quilò-
metres, es van disputar també 
la clàssica (15,9) i la llarga (21), 
novetat d’aquesta edició. Xavier 
Serra i Eva Pupim van guanyar 
la prova dels 15,9 quilòmetres on 
Francisco Javier Baeza i Patricia 
Torres van ser els primers locals. 
La cursa de 21 quilòmetres va 
ser per a Christian Fernández i 
Rubén Bona, companys del Trail 
Tarraco que van creuar junts la 
línia de meta per davant de Dani-
el Moreno (UltraJam). A la cate-
goria femenina, Sonia Peña (CA 
Nou Barris) va ser la més ràpida 
mentre que Ruben Valls va ser el 
primer atleta local. 

Sense incidents. El president de la 
JAM, Ildefons Teruel, es felicitava 
per la manca d’incidents durant 
el recorregut i no podia amagar 
la seva satisfacció per la quanti-
tats de participants: “Ha estat 
un èxit total i hem superat les 
previsions d’inscripcions. Els 
organitzadors i els atletes es-
tem molt satisfets”. De cara a la 
propera edició, Teruel ha avançat 
que el club intentarà que la Mon-
tescatano formi part del circuit de 
curses de muntanya de la Fede-
ració d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC).

Rafa Jiménez | )*+,-./.
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Els regidors Judith Mojeda i Marc Rodríguez, tots dos del PSC, i el president de la JAM, Ilde Teruel, van entregar els premis als guanyadors de la cursa
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

QR CD Montcada, que va donar la sorpresa derrotant un dels 
líders del seu grup, l’EC Granollers (3-1), a la 29a jornada del 
grup 1r de Primera Catalana, va perdre l’ultim partit disputat al 
camp del FC Girona B (4-1). 

El sènior femení de l’EF Montcada va golejar l’AE La Salle Pre-
mià (6-1) i manté opcions d’acabar la lliga a la tercera posició 
del grup 3r de Primera Catalana. 

L’UE Sant Joan-Atlètic va guanyar al camp de l’UD Catalana 
(0-1) i encadena cinc victòries seguides al grup 2n de Segona 
Catalana que encara li permeten somniar amb la promoció 
d’ascens. 

L’UD Santa María, que va guanyar el seu últim partit al camp 
del Celtic Les Franqueses (0-3), acumula sis jornades sense 
perdre i és cinquè amb 53 punts al grup 9è de 4a Catalana.

El sènior masculí del CH La  
Salle ha fi nalitzat la lliga a la 
tercera posició del grup D de 
la Primera Estatal gràcies a la 
seva victòria a l’última jornada 
al pavelló Miquel Poblet contra 
l’OAR Gràcia (36-33). Aquest 
triomf, afegit a la derrota del 
Joventut Handbol Mataró a 
la pista de l’H. Gavà (34-30), 
permet que l’equip de Jaume 
Puig acabi la lliga invicte com a 
local i en una històrica tercera 
posició, amb 47 punts i un ba-
lanç de 21 victòries, 5 empats 
i 4 derrotes. El tècnic Jaume 
Puig, que encara no vol parlar 
de la seva continuïtat a la ban-
queta, no pot amagar la seva 
alegria per aquest gran èxit: 
“Més que a nivell personal, 

aquest tercer lloc em satisfà 
per l’equip. Aquests jugadors 
són molt bons. El canvi que 
han fet aquesta temporada és 
que s’ho han cregut i ho han 
demostrat sobre la pista”. El 

partit contra l’OAR Gràcia va 
ser l’últim de la temporada per 
als lassal·lians que han decidit 
no disputar la Copa Catalana 
després d’un any molt exigent 
físicament. 

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL
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El CH La Salle fi nalitza la lliga 
en una històrica tercera posició

El tècnic del CD Montcada B lluita per pujar a 3a Catalana

‘A la promoció d’ascens 
haurem de tenir el cap fred’

Miguel Ángel Romero va ser ju-
gador del CD Montcada durant 
la primera temporada del club a 
1a Catalana. Posteriorment, va ser 
fi sioterapeuta del primer equip i 
aquest estiu va assumir la direcció 
del sènior B verd amb l’objectiu de 
lluitar per pujar a Tercera Catala-
na. A manca de dues jornades per 
al fi nal de la lliga, l’equip és segon 
del grup 8è de Quarta Catalana 
i està matemàticament classifi cat 
per disputar la promoció. A la 28a 
jornada, el CD Montcada B tenia 
l’oportunitat d’assolir la primera 
posició i guanyar la lliga, però va 
perdre contra líder, l’AF Veterans 
Catalunya (1-2), a l’estadi de la Fer-
reria. Ara tindrà una segona opor-
tunitat per pujar amb la  promoció 
o, de forma directa, si aconsegueix 
ser el millor segon de tots els grups 
barcelonins. 

L’ascens encara és possible, però 
suposo que el vestuari està dece-
but per no haver pogut assolir la 
primera posició, no? 
Sí. Teníem molta il·lusió, però el ri-
val ha estat millor a la segona part 
i tampoc vull dramatitzar aquesta 
derrota. L’AF Veterans Catalunya 
ha estat el líder durant tota la tem-
porada i també es jugava molt en 
aquest partit.

Aquesta derrota trenca amb una 
ratxa de 12 victòries seguides.
Gairebé hem estat una volta gua-
nyant. Ens hem de quedar amb 
això, amb la bona feina feta. Encara
podem lluitar per pujar, ja sigui 
amb la promoció o directament si 
som el millor segon. 
Com veus les possibilitats del teu 
equip a la promoció d’ascens?
En aquest moment tan decisiu de 
la temporada, donarà igual el rival 
que ens toqui perquè tots ens hem 
guanyat el dret a disputar la pro-
moció. Serà vital tenir el cap fred 
i saber com jugar els dos partits. 
Esperem que l’afi ció ens ajudi en el 
que jugarem a casa | RJ

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

FIL DIRECTE AMB...    M.A. ROMERO (CD MONTCADA B)
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Èxit del Broncesval a la Copa Catalunya

El Broncesval disputarà per pri-
mera vegada la fi nal a quatre 
de la Copa Catalunya després 
de superar el 30 d’abril l’AE 
Bellsport Hospitalet (4-2) als 
quarts de fi nal. Xexi –foto–, amb 
tres gols, va ser un dels grans 
protagonistes del partit que es 
va viure amb molt ambient a les 
grades. El club demanarà poder 
organitzar la fi nal a quatre que 
es jugarà al setembre. El rival de 
l’equip de Javi Ruiz a les semi-
fi nals serà el FC Barcelona o el 
Marfi l Santa Coloma, tots dos de 
1a Divisió | RJ 56F6
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M. Ángel Romero, tècnic del CD Montcada B
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nar al futbol des de ben petita. Jugava en equips mixtes a la Penya Bar-
celonista del barri i als 10 anys va fi txar pel RCDE Espanyol. Allà va jugar 
en tots els seus equips fi ns arribar a la categoria Nacional. Es va quedar 
a les portes de la Superlliga i, cansada del futbol, es va retirar fa dos anys. 
A l’estiu va acceptar la proposta d’Antonio Moya, tècnic de l’EF Montca-
da, per tornar a jugar. Diu que no se’n penedeix i, acostumada al mig del 
camp, confesa que li agrada el seu nou paper com a davantera | RJ
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Un total de 90 arquers i tiradors va participar en el XXVè Campionat 
Europeu de Tir amb Arc i Propulsor Prehistòric que va organitzar 
el Club Català de Tir amb Arc Can Piqué a les seves instal·lacions 
els dies 2 i 3 de maig. Els participants, que havien de competir 
amb arcs i fl etxes fabricats amb material prehistòric, provenien 
de diferents punts de la geografi a espanyola i europea. “Ha estat 

una experiència molt positiva i ara cal valorar si ho tornem a 

organitzar i quins aspectes s’han de modifi car i millorar”, ha dit
Ismael Hernández, un dels participants i promotors de la celebra-
ció d’aquest torneig | RJ

.....Minut i resultat....................................
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tiradors participa al 
Campionat Europeu 
amb arc prehistòric

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

ÅÆÇÈÉÊË ÌËÍÈÆË, de l’equip Nutrisport-Maes, 
va completar en 10 hores i 12 minuts els 63 
quilòmetres de la cursa Pels Camins dels 
Matxos que es va disputar el 19 d’abril.

El Centre Excursionista El Cim organitza el 9 
de maig la XXXIa Marxa a Peu a Montserrat. 
La concentració dels participants es farà a 
les 18h, al col·legi La Salle.  

L’equip júnior de l’AEE Montserrat Miró va 
perdre el 19 d’abril la fi nal de la Copa Catala-
na de korfbal contra el PKC (27-17).

La cloenda dels Jocs Escolars es farà el 22 de 
maig davant del pavelló Miquel Poblet (17h). 

Més informació a 
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Una delegació de nou corredors de l’equip de patinatge de velo-
citat del Roller Can Cuiàs va viatjar el 25 d’abril fi ns a la provín-
cia de Castelló per participar a la ‘30 K Vila-real’, destacant la se-
gona posició aconseguida per ‘Bitxo’ Gómez a la categoria sènior 
absoluta femenina. Un dia després, un total de 42 membres dels 
equips sènior i infantil va anar a Montmeló –foto– per participar a 
la ‘Mulla’t i Corre’, una competició benèfi ca a favor de la lluita con-
tra l’Esclerosi Múltiple. El club local va aconseguir sis medalles | RJ 50ÕÕ
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Grans resultats de l’equip de Wu Shu 
del CT Reixac al Campionat de Catalunya

L’equip de Wu Shu del Club de Tennis i Pàdel Reixac va acon-
seguir uns grans resultats al Campionat de Catalunya que es 
va disputar el 26 d’abril a Badia del Vallès. Es van proclamar 
campions de Catalunya i van guanyar també una medalla de 
plata: Gerard Garrido (Shuai Jiao i Sanda, 90 kg), Joel Navarro 
(Sanda i Shuai Jiao, 75 kg), Edgar Gómez (Shuai Jiao i Sanda, 
75kg) i Chelo Narejo (Shuai Jiao i Sanda Open, 60 kg). El club 
montcadenc va obtenir tres podis més. Van ser plata Carlos 
Benito (Shuai Jiao, 90 kg) i Marta Cachinero (Shuai Jiao, 60 
kg). Aquesta última també va ser bronze en Mà buida | RJ 

ARTS MARCIALS

El sènior A femení de l’UB 
MIR trenca una ratxa negativa
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El sènior A femení de l’UB MIR va superar 
el CN Sabadell B (54-51) a la 28a jornada 
del grup 6è de la Tercera Categoria del Cam-
pionat Territorial de Barcelona, trencant una 
ratxa negativa de quatre derrotes consecuti-
ves. A manca de dues jornades per al fi nal 
de la lliga, i amb alguns partits pendents 
de disputar que li poden fer millorar la seva 
classifi cació, l’equip que dirigeix Óscar Sala 
ocupa l’onzena posició, amb 37 punts i 
un balanç de 12 victòries i 13 derrotes | RJ

Miguel Muñoz guanya el III 
Open Internacional Blitz
Miguel Muñoz, Gran Mestre del Club 
Terrassa, va guanyar el III Open In-
ternacional Blitz que la Unió Escacs 
Montcada va organitzar l’1 de maig. 
La competició, que es va disputar en 
11 rondes al pavelló Miquel Poblet, 
va comptar amb la participació de 92 
escaquistes. Muñoz va ser el primer 
per davant de Robert Aloma (BCN 
Uga) i Julio Hernando (Cerdanyola) | RJ

ESCACS
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per la llera del Besòs
La XIIIa Bicicletada pel Besòs-Deca-
bike, organitzada pel Consorci per a 
la Defensa de la Conca del Besòs, tin-
drà lloc el 17 de maig i unirà les loca-
litats de Granollers, amb sortida a les 
9.30h, i Sant Adrià del Besòs. Cal ins-
cripció prèvia i el punt d’incorporació 
a Montcada i Reixac serà a l’accés 
del Parking 2000, a 15 quilòme-
tres de la sortida, a les 10.30h | RJ
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va guanyar el derbi contra l’EF 
Montcada B (1-3) que es va dis-
putar el 2 de maig a l’estadi de 
la Ferrreria corresponent a la 26a 
jornada del grup 30è de Segona 
Divisió. Abans d’aquest derbi, 
l’aleví D de l’EF Montcada va 
derrotar el C del CD Montcada 
per 4-9 a la 26a jornada del grup 
38è de Tercera Divisió.

Instància. Un grup de pares i ma-
res vinculats al CD Montcada va 
entrar per registre a l’Ajuntament 
un escrit amb 450 signatures  pre-
guntant al govern quina solució 
donarà al repartiment dels espais 
d’entrenaments. L’IME va res-
pondre recordant la vigència del 
decret d’octubre de 2014 que es-
tableix el conveni existent amb el 
club i que recull l’assignació d’es-
pais i horaris per entrenar | RJ

FUTBOL
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dos derbis de futbol de la temporada
El cadet B del CD Montcada i l’aleví D de l’EF Montcada van guanyar els seus partits

Rafa Jiménez | �. ÿerreria
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Paula Orenes, jugadora de 16 
anys del Bàsquet Femení Sant 
Adrià, ha guanyat amb el seu 
equip el Campionat de Cata-
lunya Júnior després d’acon-
seguir dues victòries a la fi nal 
a quatre que es va disputar el 
18 i 19 d’abril a Girona. A la 
semifi nal, el CB Sant Adrià va 
superar l’Uni Girona per no-
més un punt (65-64) i va der-
rotar a la fi nal el Santfeliuenc 
per un clar 74-53. La jugadora 
montcadenca repeteix l’èxit de 
la temporada passada quan 
es va proclamar campiona de 
Catalunya en categoria cadet. 
Després del triomf a Girona, el 
CB Sant Adrià intentarà fer un 

bon paper al Campionat d’Es-
panya de la categoria que es 
disputarà entre el 10 i el 16 de 
maig, a Guadalajara | RJ

Va guanyar el títol amb el seu equip, el CB Sant Adrià

BÀSQUET
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de Catalunya júnior 
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Sara Barranco, del Club Tennis 
Reixac, va guanyar el 25 d’abril 
el Torneig Júnior Femení que 
va organitzar l’Atlètic Terrassa 
Hockey Club i que és puntuable 
per al rànquing nacional. Sara 
va derrotar Alba Salinas (At. 
Terrassa) a la fi nal (6-2 i 6-1) | RJ

Èxit de Sara 
Barranco a 
Terrassa

TENNISESCACS
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de Catalunya S-12 

Quim Martín, del Club d’Es-
cacs Ripollet, es va proclamar 
campió de Catalunya després de 
guanyar la fase fi nal de la Lliga 
Catalana S-12 per equips que 
es va disputar el 18 i 19 d’abril 
a Barcelona. Quim, vigent cam-
pió comarcal S-12, va jugar de 
primer tauler guanyant totes les 
partides contra Llinars, Sta Eu-
gènia de Girona i Vilafranca. 
En aquesta Lliga Catalana per 
equips també va participar la 
montcadenca Anaïs García, del 
Club Peona i Peó, que va tenir 
una destacada actuació al Cam-
pionat de Catalunya que es va 

disputar a l’Ametlla de Mar en-
tre el 28 de març i el 3 d’abril i on 
va fi nalitzar a la quarta posició, 
sent la primera noia | RJ

Va guanyar la Lliga Catalana amb el seu club, el CE Ripollet 

�LAH ).C,>+G amb la copa de campió

CAMPIONS
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A manca de dues jornades per al fi nal de la lliga, el cadet B de l’UB 
MIR ja és matemàticament campió del grup 4t del nivell B-2 després 
del triomf a la 12a jornada contra el CB Santa Coloma B (67-55). 
L’equip de Lorena Bascón encara no ha perdut aquesta temporada i 
ha guanyat 24 partits: 12 en aquest nivell i 10 en la fase prèvia, al C.
“Es tracta d’un equip de primer any que ha fet una gran fei-

na perquè és complicat que un grup d’adolescents mantingui 

la constància durant tota una temporada”, comenta Bascón | RJ  
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L’equip benjamí A de l’FS Montcada s’ha proclamat cam-
pió de lliga al grup 7è després de sumar 52 punts en 18 jor-
nades, amb 17 victòries, un empat i cap derrota. A més, l’equip 
de Pepe Cervero ha tingut la millor defensa i el segon millor atac 
del grup. Un cop acabada la lliga, el benjamí A afrontarà el 9 de 
maig la primera eliminatòria de la fase prèvia del Campionat de 
Catalunya contra el CF Esparreguera. A la Copa, els nois de Cer-
vero van caure als quarts de fi nal contra el CN Caldes (2-8) | RJ

3x3 de bàsquet a 
Mas Rampinyo
Uns 190 participants, dis-
tribuïts en una quarantena 
d’equips, van participar el 
26 d’abril al 3x3 de bàsquet 
que l’UB MIR va organitzar 
durant la Festa Major de Mas 
Rampinyo. També es va fer un 
concurs de triples que va ser 
guanyat per Joan Sisó, jugador 
del sènior A del club blau | RJ
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Al derbi d’alevins, que va acabar amb victòria del D vermell, es van poder veure un total de 13 gols


