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FUTBOL
L’UE Sant Joan de ‘Pinti’ torna a 

perdre tres mesos després, però 

encara pot ser campió d’hivern

FUTBOL SALA
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Álex Fernández, un jove tècnic 
barceloní de 23 anys que esta-
va dirigint el juvenil A, ha estat 
l’escollit per la junta directiva del 
CFS Montcada per ser el nou 
entrenador del primer equip en 
substitució de Javi Ruiz, qui va 
presentar la renúncia el 13 de 
desembre després de la derrota a 
la pista de l’FS Salou (11-3). Ini-
cialment, el club havia pensat en 
Juan Antonio Jaro com a recanvi 
de Ruiz i, de fet, ell va ser l’en-
carregat de dirigir l’equip des de 
la grada en l’últim partit de l’any 
contra l’AEJ Riera de Cornellà 
(0-1). Finalment, uns problemes 
burocràtics per tramitar la fi txa 
de Jaro han obligat el club a bus-
car una alternativa. 

Debut. El nou tècnic va debutar 
el 9 de gener amb una derrota 
a Ripollet (4-3) i reconeix que 
assumir el càrrec és un repte “il-
lusionant”, tot i ser conscient de 
la delicada situació de l’equip, 
que, al fi nal de la primera volta, 
és últim amb 8 punts al grup 3r 
de Segona B. “Sabem on ens 
fi quem, però sempre sóc opti-
mista i crec que podem sortir 
d’aquesta situació. L’equip té 
ganes i, si treballes, els resul-
tats acaben arribant, tot i que 
tenim el temps en contra”, ha 
recconegut Fernández. La decisió 
de Javi Ruiz de desvincular-se del 

club, on també estava exercint les 
tasques de coordinador, ha provo-
cat un període d’inestabilitat que 
es va agreujar amb la renúncia 
de la seva mà dreta, Juanjo Rol-
dán. Finalment, el club ha decidit 
que Carlos Riquelme, jugador 
del sènior A i que també estava 
a l’equip de coordinació de Ruiz, 
sigui el nou màxim responsable a 
nivell esportiu amb l’ajuda d’un 
grup format per Álex Fernán-
dez, Carlos Pérez, Carme Graell, 
Xesco Ballesteros, Óscar Ruiz-
Ruano, Míriam Domínguez i 
Rubén Santos, que exerciran els 
càrrecs de segona entrenadora 
del primer equip i tècnic del juve-
nil A respectivament.  

Incertesa. “S’aprèn més ràpida-
ment de les errades que dels 
encerts i la conclusió que trec 
de tot el que ha passat és que 
l’entrenador del primer equip 
no pot ser el coordinador de tot 
el club”, ha dit el president Pedro 
Litrán, qui assumeix la culpabili-
tat en la situació d’incertesa que 
ha viscut el club. Després d’ha-
ver trobar aquesta solució, Litrán 
es dóna un marge de tres mesos 
per analitzar el funcionament de 
la nova estructura tècnica i emet 
un missatge de tranquil·litat a 
l’afi ció i als familiars dels juga-
dors del planter, amb els qui té 
previst mantenir una reunió en 
les properes setmanes.

Rafa Jiménez | ,-./0013

Álex Fernández, durant el seu segon entrenament amb el primer equip del Broncesval, a la pista del pavelló Miquel Poblet el passat 11 de gener
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la primera volta el 9 de gener amb 
l’onzena derrota de la temporada 
a la pista de l’FS Ripollet (4-3). 
Tot i oferir bones sensacions, els 
montcadencs no van poder pun-
tuar i han acabat la primera part 
de la competició amb només una 
victòria, aconseguida a la primera 
jornada, i cinc empats com a únics 
resultats positius | RJ

>  Només un triomf 
a la primera volta
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sènior masculí del CH La Salle i un dels seus porters des de fa quatre 
temporades. Va néixer fa 25 anys a Mas Rampinyo i amb només cinc va 
entrar al planter lassal·lià. Quan era cadet de segon any, Ricard, que va 
estudiar la carrera d’Enginyeria en Edifi cació, va marxar a jugar a Gra-
nollers, però va tornar fa cinc anys per jugar al primer equip vermell, on 
valora la sort “de viure la millor època esportiva de la història del club 

de la meva ciutat amb un grup de companys que som amics”. 
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Tres mesos i nou jornades des-
prés, la Unió Esportiva Sant 
Joan-Atlètic va tornar a perdre 
un partit al grup 2n de Segona 
Catalana. Va ser en el primer de 
l’any, al camp del CD Carme-
lo (3-2). Els de Can Sant Joan 
es van avançar amb un gol de 
Tommy García al minut 4, però 
els barcelonins, que van fallar 
un penal, van remuntar entre el 
fi nal de la primera part i l’inici 
de la segona. Amb el 3 a 1, Al-
bert Jiménez va retallar distànci-
es al 78’, però el marcador ja no 
es va tornar a moure, trencant 
una ratxa de nou partits sense 
perdre amb set victòries i dos 
empats. “El partit contra el 
Carmelo ha estat un accident, 
però ells van estar més in-
tensos i el resultat és just”, ha 

valorat el tècnic, José Manuel 
Martín ‘Pinti’. La Unió és sego-
na amb 33 punts, a tres del líder, 
el Premià CE, que serà el seu 
proper rival en el últim partit de 
la primera volta. Si aconsegueix 
la victòria, l’equip montcadenc 

es proclamaria campió d’hivern. 
“Necessitem el suport de l’afi -
ció per superar un rival que 
és el gran favorit per assolir 
l’ascens i que la temporada 
passada  ja va disputar la pro-
moció”, ha dit ‘Pinti’.

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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L’UE Sant Joan-Atlètic manté opcions 
de proclamar-se campió d’hivern
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El davanter guineà ha vingut a reforçar el primer equip verd

‘Estic convençut que 
aconseguirem salvar-nos’

Seybou Sidibe té 23 anys i va néi-
xer a la República de Guinea. Va 
arribar a Catalunya quan en tenia 
15 i es va formar en el planter del 
Mercantil. Després d’una etapa al 
FC Palau, a la Segona Catalana, 
va marxar a l’estranger per jugar 
amb el fi lial de l’Slovan de Bratis-
lava d’Eslovàquia. L’any passat va 
tornar a Catalunya i, després de 
provar amb el Palamós i el Ter-
rassa, va acceptar la proposta de 
Cristóbal Casado, a qui coneixia 
del Mercantil, per jugar al CD 
Montcada.

Per què el CD Montcada?
Cristóbal em va trucar i em va ex-
plicar la situació de l’equip. El tèc-
nic, el president i tots els companys 
m’han tractat molt bé des del pri-
mer dia que vaig venir.
Com veus la situació de l’equip?
Quan l’entrenador i jo vam arri-
bar, ens vam trobar una plantilla 
que estava desesperada, frustada 
perquè no havia aconseguit encara 
cap victòria. Amb treball i confi an-
ça, hem anat millorant.
Creus en la permanència?
No hi crec, estic convençut. No 
veig cap equip que sigui superior 
a nosaltres en aquesta categoria. 
Hem de continuar treballant, però 
tinc molt clar que aconseguirem 
salvar-nos.

Com defi niries el teu joc?
Sóc golejador i m’emprenyo si no 
marco, però ara estic adaptant el 
meu joc a les necessitats del grup. 
L’equip no tenia un referent en atac 
i ara treballo per generar ocasions 
per als meus companys. Quan mi-
llori la situació, hi haurà temps per 
pensar de forma individual.
Quines aspiracions tens en el 
món del futbol?
El meu somni és intentar arribar a 
un equip de Tercera Divisió. Vaig 
marxar a l’estranger per buscar 
una vida com a futbolista, però no 
em va sortir bé. Qui sap, si ho faig 
bé a Montcada, potser m’arriben 
noves oportunitats | RJ
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FIL DIRECTE AMB... SEYBOU SIDIBE (CD MONTCADA)
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A manca d’una jornada per al 
fi nal de la primera volta, el Gru-
poUno CTC UB MIR ocupa el 
segon lloc al grup 6è del Campio-
nat Territorial de Barcelona amb 
21 punts i un balanç de nou vic-
tòries i tres derrotes. L’equip de 
Marta Balaguer està vivint el seu 
millor moment de la temporada: 
ha encadenat sis triomfs seguits 
–l’últim contra l’SE Sant Medir 
C (56-70)– i tancarà la primera 
fase de la competició amb un 
interessant partit a casa contra el 
quart classifi cat, l’UB Sant Adrià 
C. “El treball d’aquest grup de 
jugadors està sent encomiable 
i això ens dóna esperances per 
aconseguir l’anhelat ascens a 
Tercera Catalana”, ha comentat 
el coordinador del club, Rogelio 
Pérez. 
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posició i pot somiar amb l’ascens
L’equip que dirigeix Marta Balaguer encadena una ratxa de sis victòries seguides  

Rafa Jiménez | ,-./0013

Marc de la Fuente fa una entrada a cistella sota l’atenta mirada des de la banqueta de Marta Balaguer
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tòria a la 14a jornada contra l’Handbol Pardinyes de Lleida (38-23). Els 
lassal·lians són sisens amb 15 punts al grup D de la Primera Estatal i tan-
caran la primera volta el 16 de gener a la pista d’El Pilar Maristas | RJ 

> ½¾ ¿À ÁÂ ÃÂ¾¾Ä ÅÆÇÈÂ Â ÉÊÂÈyar un partit 

Ëbd fephd Ìcn hetÍco bÎÏbot̀ c ¸wdtmtÐ cb ºp¹¸ Ñn he Òeºwnc Ócocbcnc t dÐn
quarts per la cua amb 14 punts. L’equip de José Antonio Montes ha sumat 
10 en els últims cinc partits i va començar l’any amb una victòria contra 
l’UD Cirera (1-0) i un empat al camp de l’Europa B (1-1). Per la seva part, 
el sènior B verd va guanyar el seu segon partit a casa de l’UD Marina (1-2), 
però segueix cuer del grup 6è de Tercera Catalana amb 7 punts | RJ 

> ½¾ ¿Ô Montcada, a un punt de la salvació 

Les ‘reds’ acumulen set jornades sense guanyar i van perdre el seu últim 
partit a casa contra l’UD Planada, un dels líders del grup 2n de Primera 
Catalana, per 0 a 5. L’Escola, que té un partit pendent al camp del Soses 
Femení, baixa fi ns a la desena posició amb 18 punts | RJ 

> ÔÄÇÇÆÅÂ ÕÄ¾ Ö×ÈØÆÇ ÙÄÚÄÈÛ ÕÄ ¾Ü½Ý Montcada

L’equip d’Alfonso Torres va derrotar el CE Lliçà d’Amunt B (1-3) i el CE La 
Llagosta (4-1) i és vuitè, amb 22 punts, al grup 8è de Quarta Catalana | RJ 

> ÔÆÖ ÅÇØÆÚÙÖ ÖÄÉÊØÅÖ ÞÄÇ Â ¾ÜßÔ ÃÂÈÅÂ àÂÇÛÂ

És cuer al grup 1r de 2a Catalana de futbol sala. Per la seva banda, l’EF 
Montcada ocupa el sisè lloc després de cinc jornades sense perdre | RJ 

> ÁÜá½ ¿ÂÈ ¿ÊØâÖ ãÆÈÅØÈÊÂ ÖÄÈÖÄ ÞÊÈÅÊÂÇ
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El Lee Young Montcada va aconseguir la tercera posició en la classi-
fi cació general del Campionat d’Espanya de Taekwondo Pomsae per 
clubs celebrat entre el 19 i el 20 de desembre a Benicàssim (Alacant) 
amb la participació de més de 700 competidors de 200 clubs de tot 
el país. A nivell invidual, Soo Mi Jo Lee va guanyar la medalla d’or en 
Màster 1 femení mentre que Joel Lee Bruna i José Luis Estudillo es 
van penjar la plata i el bronze respectivament en Sènior 2 Masculí. Soo 
Mi Jo Lee i José Luis Estudillo van obtenir l’or en Parella de més de 30 
anys mentre que José Luis Estudillo, Joel Lee Bruna i Sergi de Castro 
–foto– van guanyar la plata en Trio +30 | JA

Juan Ortega (El Ciervo) guanya 
el IV Open Nadal del TT La Unió

Juan Ortega (El Ciervo) va guanyar el IV Open de Na-
dal que el CTT La Unió va organitzar el 3 de gener 
amb la participació d’una setantena de jugadors. En 
dobles, la victòria va ser per a la parella Quim Rim-
bau-Julio Hilari (Poble Nou). D’altra banda, una vin-
tena de jugadors va passar pel casal que el club va 
fer entre el 23 de desembre i el 8 de gener. Pel que fa 
a l’actualitat esportiva del CTT La Unió, el seu primer 
equip va començar l’any amb una victòria contra el 
Sant Andreu (4-2) i manté el primer lloc en solitari, 
acabant la primera volta com a campió d’hivern | RJ
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guanya el derbi de 
Tercera Catalana 
contra l’AE 
Can Cuiàs B (7-2)

El sènior B del CFS Montcada va guanyar per 7 a 2 el primer derbi de la 
temporada contra l’AE Can Cuiàs B que es va disputar el 9 de gener al 
pavelló Miquel Poblet. Juan Diego Infante, amb tres gols, va ser un dels 
protagonistes d’un partit que va arribar igualat al descans amb un ajustat 
2 a 1. El CFS Montcada B que entrena Óscar Ruiz-Ruano encadena 
quatre victòries seguides i comparteix el lideratge del grup 1r de Tercera 
Catalana amb un balanç de 8 victòries i 2 derrotes mentre que l’AE Can 
Cuiàs B, dirigit per Toni Moreno i amb un partit menys, ha encaixat cinc 
derrotes seguides i és tercer per la cua amb 7 punts | RJ

.....Minut i resultat....................................
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Bon paper del CTP Reixac B 
a la 3a de la lliga Pàdelcat
El sènior B del CTP Reixac està oferint un 
bon rendiment a la primera fase de la Ter-
cera Categoria de la lliga Pàdelcat i, de mo-
ment, ha guanyat cinc eliminatòries i només 
n’ha perdut una. L’equip, que ja ha iniciat la 
segona volta de la competició, està format 
per Álex Arco, Pepe Robles, Sergi Higueras, 
Antonio Ortega, Paco Cano, Jordi González, 
David Fernández i Julio González | RJ

Dues segones posicions 
per a l’ULTRAJAM
Lluís Tort –foto– va ser segon a La 
Nocturna del Castell, de 10 km, que 
es va disputar el 9 de gener a Torre 
Baró (Barcelona). Enric Dalmau 
també va acabar segon, en Vete-
rans, a la Sant Miquel Xperience
de 14 km que es va celebrar el dia 
10 a Sant Feliu de Codines | RJ  
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Juan Ortega, el segon per l’esquerra, va guanyar l’Open de Nadal
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Un total de set membres del Roller Can Cuiàs van pujar al podi del 
Vè Trofeu Solidari Delta Prat que es va disputar el 19 de desembre 
al Prat del Llobregat. El club local va estar representat per 19 patina-
dors, 2 sèniors i 17 de categories infantils. Cal destacar les segones 
posicions aconseguides, a les categories de promoció, pels benjamins 
Adrián Rodríguez i Mireia Téllez i l’aleví Iván Roldán. D’altra banda, els 
germans Iván i Pablo Roldán, de categoria aleví, van aconseguir el pri-
mer i el tercer lloc respectivament a la segona edició de la San Silroller 
–foto–, que es va disputar el 13 de desembre a Castelldefels. El Roller 
Can Cuiàs va estar representat amb 15 corredors de categories sènior 
i màster i una desena de l’equip infantil | RJ RRññ;
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catalans al Miquel Poblet

Les seleccions catalanes femeni-
nes de categories infantil i juvenil 
van entrenar el 29 de desembre 
al pavelló Miquel Poblet per pre-
parar el Campionat d’Espanya 
que es va disputar entre el 3 i el 
8 de gener a Almeria. Àlex Ex-
pósito i Ainhoa Riera, del CH 
La Salle, van formar part com 
a entrenador i jugadora respec-
tivament de la selecció infantil 
que va acabar sisena al Cam-
pionat d’Espanya. Les gestions 
del club local, amb el suport de 
l’Ajuntament, van possibilitar la 
utilització de la instal·lació local 
per part de la Federació | RJ

El mini femení de l’UB MIR ha 
fi nalitzat a la segona posició la 
primera fase de la competició al 
grup 4t del Nivell D després de 
sumar la seva sisena victòria en 
vuit jornades contra el CB Vila 
de Montornès (69-19). Després 
de les vacances de Nadal, l’equip 
de Jésica Román, que es va veu-
re benefi ciat de la sanció per ali-
neació indeguda del líder, el CB 
Lliçà de Vall, en el seu enfronta-
ment directe, comença la segona 
fase, al grup 3r del Nivell D, el 
16 de gener contra El Masnou 
Basquetbol | RJ

L’equip de Jésica Román ha guanyat 6 partits en 8 jornades

BÀSQUET
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segon a la primera fase 
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Els infantils A de l’EF Montcada 
i del CD Montcada són segons 
i tercers respectivament al grup 
44è de 2a Divisió amb 33 punts. 
Ambdós es van enfrontar el 19 
de desembre i els verds van guan-
yar per 3 a 2. Aquell mateix cap 
de setmana, el prebenjamí A del 
CD Montcada va superar l’EF 
Montcada A (0-6) i el benjamí 
E de l’Escola va derrotar el CD 
Montcada C (4-0).

FUTBOL
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A de l’Escola i del CD Montcada 
Els verds guanyen el derbi i ambdós, empatats amb 33 punts, estan entre els tres primers

Rafa Jiménez | ,-./0013

L’infantil A del CD Montcada va superar l’Escola per 3 a 2. Ambdós equips lluiten per pujar
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Ha guanyat el títol per equips amb el seu club, el Peona i Peó

ESCACS
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d’Espanya sots-16

Daniel García, alumne de 1r de 
batxillerat de La Salle i mem-
bre del club Peona i Peó, es va 
proclamar campió d’Espanya 
d’escacs per equips sots-16 en 
el VIIIè Campionat d’Espanya 
que es va disputar a Benidorm 
(Alacant) entre el 4 i el 8 de de-
sembre. García, fent equip amb 
altres companys del club barce-
loní, va guanyar el títol amb sis 
victòries i només una derrota. 
El jove estudiant de La Salle fa 
temps que juga als escacs i està 
obtenint grans resultats | JA
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El juvenil B del CFS Montcada 
és líder del grup 2n de 2a Cata-
lana amb 24 punts i un balanç de 
7 victòries i 3 empats. El conjunt 
de Míriam Domínguez va fi nalit-
zar l’any amb quatre triomfs con-
secutius i a la primera jornada de 
2016 va empatar contra l’FSC 
Grups Arrahona (2-2). “L’equip 
treballa dur per continuar a les 
posicions capdavanteres, tot i 
que aquest és un projecte a dos 
anys que té l’objectiu de formar 
jugadors”, ha dit Domínguez.

FUTBOL SALA
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manté invicte i és líder del seu grup
L’equip que entrena Miriam Domínguez només ha cedit 3 empats en 10 jornades
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Èxit de Víctor Andrés 
i Sergio González
Els montcadencs Víctor Andrés 
(CFS Montcada) i Sergio Gonzá-
lez (Marfi l Santa Cooloma) –a la 
foto, dempeus– s’han classifi cat 
amb la selecció catalana sots-19 
per disputar la fase fi nal del Cam-
pionat d’Espanya després d’haver 
superat la fase prèvia que es va 
celebrar entre el 8 i el 10 de ge-
ner a la Comunitat de Madrid | RJ 5C5


