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el seu museu aquesta temporada 
amb la consecució de tres títols 
que serveixen per omplir les se-
ves vitrines gràcies a l’extraordi-
nari rendiment d’alguns dels seus 
equips. El sènior A masculí de 
Jaume Puig està consolidat a Pri-
mera Estatal, la tercera màxima 
categoria de l’handbol espanyol, 
i ha acabat sisè a la lliga. Per la 
seva part, el sènior femení de Pau 
Lleixà ha pujat a Lliga Catalana 
després de proclamar-se campió 
de Primera gràcies a la seva vic-
tòria al Top-4 que es va disputar 
el 28 i 29 de maig al pavelló Mi-
quel Poblet.
El planter també li ha donat mol-
tes alegries al club lassal·lià. El 
juvenil masculí, format amb juga-
dors de primer any, ha estat sub-
campió de 2a Catalana. L’equip 
de Javier Córdoba, que va acabar 
la lliga a la segona posició, va dis-
putar el 4 i el 5 de juny el Top-4 
a Sant Pere de Ribes, derrotant 
el CH Handbol Bordils a la se-
mifi nal (25-32) i perdent la fi nal 
contra el Palafrugell (33-31). 

‘Chicas cocodrilo’. Però sens dub-
te, la gran sensació de la tempora-
da al CH La Salle ha estat el seu 
infantil femení. Las ‘chicas coco-
drilo’, com són conegudes popu-
larment, van quedar segones al 
Top-4 de Lliga Catalana que es 

va disputar el mes d’abril i han 
viscut un juny històric. El dia 4 es 
van proclamar campiones de la 
Copa Catalana en guanyar la fi -
nal contra l’H. Gavà (25-23). Una 
setmana més tard, les lassal·lianes 
van ser un dels dos representants 
catalans al Campionat d’Espanya 
que es va disputar a Astúries. A 
Oviedo, l’equip d’Àlex Expósito 
va empatar contra el col·legi Ma-
ravillas de Benalmádena (23-23) 
per culpa d’un gol a quatre se-
gons del fi nal i va perdre contra 
el BM Carabanchel (23-15), que 
acabaria proclamant-se campió 
d’Espanya. Les infantils van te-
nir a la mà la classifi cació per a 
semifi nals, però van fallar un 
penal en l’últim segon del darrer 
partit contra l’Oviedo (15-15). 
“Al principi de temporada, 
hauríem signat, amb els ulls 
tancats, estar entre els vuit mi-
llors equips d’Espanya. El ba-
lanç és molt positiu, tot i que el 
fi nal va ser molt dur i no ens 
va acompanyar la sort”, ha ex-
plicat el tècnic. 
El president del club, Enric Ex-
pósito, té molt clara la raó que 
explica l’explosió d’èxits d’aquest 
any: “El treball, l’esforç i la dis-
ciplina del jugadors i els tècnics 
han estat clau per tirar enda-
vant un projecte que ara volem 
consolidar amb molta il·lusió”. 
L’1 de juliol el club farà el seu tra-
dicional sopar de cloenda.

HANDBOL
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El CH La Salle tanca una temporada històrica 
amb els últims èxits de les infantils i els juvenils 

Rafa Jiménez | 34567789

Les jugadores de l’infantil femení i el seu cos tècnic amb la Copa Catalana que l’equip van guanyar el 4 de juny al pavelló de la Verneda de Barcelona
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KORFBAL
El CK Montcada B es proclama 

subcampió de Segona Divisió després 

de perdre la fi nal amb un gol d’or
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Ha aconseguit un total de deu medalles en bosc 3D i camp

TIR AMB ARC 
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campionats de Catalunya

El Club Català de Tir amb Arc 
Can Piqué va aconseguir un to-
tal de quatre medalles al XLVII 
Campionat de Catalunya de tir 
amb arc de camp que es va dispu-
tar el 12 de juny a Guardiola de 
Berguedà. En arc llarg, Xavi Fer-
nández i Josep Sánchez es van 
proclamar campions en sènior i 
veterans respectivament –tam-
bé en veterans, Félix Pérez va 
guanyar la medalla de bronze.
En arc compost sènior, Joaquin 
Fernández es va proclamar sub-
campió de Catalunya.

Bosc 3D. El club local va sumar 
sis medalles al XXI Campionat 
de Catalunya de bosc 3D que es 
va disputar el 29 de maig a Mata-
ró. En arc llarg, Xavi Fernández 
es va proclamar campió mentre 
José Tomás va ser segon. En ve-
terans, Félix Pérez va guanyar el 
bronze. En arc nu, Manoli López 
va ser tercera i en arc compost, 
Yolanda Aransai, segona i Joa-
quin Fernández, tercer. Joaquin 
Fernández, Rafa Olivera, Marta 
Gelpi i Xavi Fernández van ser 
subcampions per equips | RJ
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La representació del CC Tir amb Arc Can Piqué que va participar a la competició feta a Mataró

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

pqrstuv wqxyz{ru| i Xavi Otamendi (Endansa) van aconseguir 

la desena posició al Mundial de ball esportiu sènior 2 que es 

va disputar el 4 i 5 de juny a Kosice (Eslovàquia). En aquesta 

mateixa localitat, però en sènior 1, Eva Nieto i Carles Cirera van 

acabar segons en una nova prova del circuit internacional. 

Més informació a 
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la fi nal de 2a Divisió que es va 
disputar l’11 de juny a Terrassa 
contra el CK Castellbisbal B. El 
temps reglamentari va fi nalitzar 
amb empat a 20 i el campió es 
va decidir amb un gol d’or a la 
pròrroga. “Ha estat una resolu-
ció cruel i injusta, però així és 
l’esport”, ha dit el tècnic Juanma 
Fernández, qui es mostra molt 
satisfet amb l’equip: “Hem anat 
de menys a més durant la tem-
porada. Sabia del nivell dels 
meus jugadors i crec que tinc la 
millor banqueta de Segona”.

KORFBAL

�� � nal contra el CK Castellbisbal B (21-20) es va disputar l’11 de juny a Terrassa

El CK Montcada B perd la fi nal de 
Segona Divisió amb un gol d’or
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Rafa Jiménez | 34567789

Un dels moments de la fi nal disputada a Terrassa entre el CK Montcada B i el CK Castellbisbal B
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Mari Hernández i Aida Rodríguez –foto–, del CK Montcada, van formar 

part del combinat de jugadors i jugadores de la selecció catalana sots-

23 i absoluta que va participar al torneig pre-Europeu que es va disputar 

a Saint-Etienne (França) entre el 3 i el 5 de juny. Catalunya va acabar 

al segon lloc i serà un dels deu països que participaran al Campionat 

d’Europa que es disputarà a Holanda a l’octubre. A França, la selecció 

catalana va guanyar quatre partits contra Irlanda (18-4), Suècia (25-6), 

Gal·les (15-5) i França (4-18) i va perdre un contra Turquia (12-14) | RJ
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Després de viure amb neguit 
durant els últims dies arrel del 
recurs que el CF Vilomara va 
presentar contra l’UD Santa Ma-
ría per una possible alineació in-
deguda, el club de Terra Nostra 
ja pot respirar tanquil després de 
conèixer la resolució de la Fede-
ració Catalana de Futbol. Tant 
el comitè de competició com el 
d’apel·lació han desestimat la 
protesta del club del Bages que 
acusava l’equip d’Alfonso Torres 
d’haver jugat amb un fi txa falsa 
el partit d’anada de la promo-
ció d’ascens a Tercera Catalana. 
“La Federació ha ratifi cat que 
no havíem fet res malament. 
Sempre hem tingut la consci-
ència molt tranquil·la perquè 
sabíem que havíem fet bé les 

coses”, ha dit Torres, que ja pot 
gaudir de l’ascens després d’ha-
ver passat uns dies “complicats 
davant la incertesa”. 
D’altra banda, l’UD Santa María 

serà premiada com l’equip més es-
portiu de la comarca a la Nit dels 
Campions del Vallès Occiden-
tal que la federació organitzarà
el 21 de juny a Rubí | RJ

FUTBOL
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La Federació Catalana desestima el 
recurs presentat pel CF Vilomara
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La federació ha confi rmat l’ascens que l’UD Santa María va aconseguir el 28 de maig a la Ferreria

°±�²��³ � ´�²�µ� �µ¶·���² � �µ� �µ¸µ� ¹�²º·µ�µ�
Tot i que l’UE Sant Joan i el CD Montcada han tingut un balanç molt 

diferent de temporada amb un ascens a Primera Catalana i un descens 

a Tercera respectivament, ambdós clubs coincideixen en apostar per la 

continuïtat a les seves banquetes. José Manuel Martín ‘Pinti’ viurà la si-

sena temporada consecutiva al club de Can Sant Joan mentre que José 

Antonio Montes afrontarà el seu segon any a l’entitat verda –a la foto, 

amb Rafa Martínez, segon entrenador, i Pol Figuereo, fi sioterapeuta | RJ
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els detalls de l’Open 
Internacional que 
torna, tres anys 
després, a l’Hotel 
Ciutat de Montcada

El XXIV Open Internacional Ciutat de Montcada es tornarà a fer 

aquest any a l’Hotel Sercotel Ciutat de Montcada (Verdi, 12) degut 

al fet que els comicis generals del 26J impossibiliten la utilització de 

l’Espai Cultural Kursaal, que serà un dels col·legis electorals. L’Open, 

que ja es va celebrar al 2013 en aquest hotel, es disputarà entre 

el 25 de juny i el 3 de juliol. Hi haurà dos grups de competició, a 

més del IV Torneig Tancat Internacional que servirà per aconseguir 

les normes de Mestre Internacional i el II Torneig Internacional Blitz 

Open que es farà el 26 de juny, de 10 a 13h. Els interessants a 

participar poden fer la inscripció fi ns al 24 de juny al correu electrò-

nic openmontcada@hotmail.com o al whatsapp del telèfon 657 573 

507. Al tancament d’aquesta edició, hi havia 135 jugadors inscrits i 

encapçala el rànquing al grup A l’armeni Karen Grigoryan | RJ

.....Minut i resultat....................................
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Anna Villar torna a pujar a un podi 
després de la seva maternitat

Anna Villar, de l’equip Tomàs Bellès-Cannondale, va tornar 

a competir el 5 de juny en una cursa de la Copa Catalana 

Internacional de BTT després de la seva maternitat. A la 

cinquena prova d’aquesta competició disputada a Iguala-

da, la montcadenca va aconseguir la segona posició i es 

va quedar a quatre segons de la victòria que va ser per a 

Núria Espinosa (Pansalud BC Team). El també montca-

denc Pau Egeda va acabar segon a la categoria màster. 

El conjunt de Villar i Egeda va aconseguir la victòria a la 

classifi cació per equips. La Copa Catalana Internacional 

fi nalitzarà el 9 i 10 de juliol a la Vall de Boí | RJ

Eva Pupim (TriJam), 
tercera a Arenys de Mar

L’atleta de la TriJam va ser terce-

ra a la categoria V1F a la Triatló 

d’Arenys de Mar que es va dispu-

tar el 5 de juny. La montcadenca 

–a la foto–, que va ocupar la 31a 

posició a la classifi cació general 

femenina, va trigar 1 hora, 20 mi-

nuts i 2 segons en fer 750 metres 

nedant, 20 quilòmetres en bici-

cleta i 5 quilòmetres corrent | RJ
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Can Cuiàs a Madrid
Jorge Fernández va ser tercer a la 

prova de 24 quilòmetres de la III  

Marató Internacional que es va ce-

lebrar el 12 de juny. A la categoria 

femenina, Sheila Juan i Jessica Na-

vas van ocupar el segon i el tercer 

lloc respectivament. D’altra banda, 

el club farà el 17 de juny (17h) la 

festa de fi nal de temporada | RJ  

PATINATGE DE VELOCITAT
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Jessica Navas, Jorge Fernández i Sheila Juan

Es manté obert el termini 
per presentar candidatures
Encara es poden presentar fi ns 

al 21 de juny a l’Ofi cina d’Atenció 

Ciutadana de l’Ajuntament (av. de 

la Unitat, 6) les candidatures per 

optar al Premis Esportius que orga-

nitza l’IME. L’entrega dels guardons 

als esportistes locals més destaca-

tas de la temporada 2015-2016 es 

farà el 7 de juliol al Teatre Munici-

pal (18.45h) | RJ  

PREMIS ESPORTIUS

ÜÝ ÞÝßà áâãäåæä Þäå çäåã èéäå êä
organitzar l’11 de juny una diada 

social amb la participació de la 

cinquantena de jugadors que hi 

formen part. A nivell competitiu, 

el club compta amb tres equips, 

dos masculins i un femení, que 

han pogut mantenir les seves 

respectives categories | RJ
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CP Can Sant Joan

Huidobro i Drac, subcambions 
per equips a la Copa Catalunya

Elisenda Huidobro, del Club d’Agility Cànic, va aconse-

guir amb el seu gos Drac el subcampionat per equips a 

la Copa Catalunya que es va disputar entre el 28 i el 29 

de maig a Bàscara. Drac, que és un cocker spaniel an-

glès que ha acabat cinquè a la Lliga Catalana de Divisió 

d’Honor, va ser quart a la Copa. Huidobro també va par-

ticipar amb Morgan, un dóberman que va acabar setè a 

la Copa i que ha estat subcampió per equips a la Lliga 

Catalana de Segona Divisió. Huidobro i Drac no van poder 

pujar al podi  al Campionat d’Espanya disputat a Madrid 

el 21 i 22 de maig, però sí aniran amb la selecció espan-

yola al Mundial que es farà al setembre a Saragossa | RJ
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Josep Quirós, convocat 
amb la selecció espanyola
El montcadenc, de 15 anys, ha es-

tat convocat per la selecció espan-

yola de promeses per participar en 

un torneig que es farà a França 

entre el 23 i 25 de juny. El dia 11, 

Quirós va guanyar amb el BM Gra-

nollers la Copa Catalana i també va 

aconseguir la medalla de bronze 

al Campionat d’Espanya de clubs 

que es va disputar entre l’1 i el 5 de 

juny a Alcobendas | RJ
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La secció de futbol sala de l’AE Can 
Cuiàs celebra el fi nal de temporada

La secció de futbol sala de l’AE Can Cuiàs va celebrar 

l’11 de juny un torneig amb la participació del CFS Mont-

cada i l’FS Ripollet. Juanma Díaz s’ha estrenat aquesta 

temporada com a responsable de futbol sala del club i 

es planteja l’objectiu de continuar introduint millores a 

l’estructura d’aquesta secció que ha comptat amb una 

cinquantena de jugadors repartits en l’escola i cinc 

equips: tres sèniors (dos masculins i un femení), un in-

fantil i un benjamí. El club també estudia unifi car els dos 

sèniors per crear-ne un que intentarà pujar a Segona | RJ 
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Josep Quirós, amb la Copa Catalana

Eva Pupim, a la tercera posició del podi
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va aconseguir quatre primers 
llocs, dos segons i quatre tercers 
a la Final Nacional dels Jocs Es-
portius Escolars de Catalunya 
que es va disputar el 5 de juny 
a El Vendrell. A la categoria ca-
det, Claudia Garrote va guanyar 
per partida doble les proves de 
100 metres papallona i 100 m. 
lliures; Marc Grau va ser el mil-
lor als 100 m. lliures i va acabar 
segon els 100 m. papallona i Na-
talia Castro va ser segona als 100 
m. braça. A la categoria infantil, 
Nadia Misas va repetir el tercer 
lloc als 100 m. papallona i als 100 

m. lliures. Entre els més petits, 
l’aleví Martí Toldos va guanyar 
els 50 m. papallona i el benjamí 
Izan Calvo va ser tercer als 25 m. 

braça. A les proves per equips, 
l’EN Montcada va fi nalitzar a la 
tercera posició en els relleus 4x25 
de la categoria aleví mixta | RJ 

NATACIÓ

���� �����	
	 	������ 
� ��
��

a la Final Nacional dels Jocs Escolars
Va sumar quatre primers llocs, dos segons i quatre tercers el 5 de juny a El Vendrell 
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Rafa Jiménez | 34567789
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als campionats de Catalunya
Mejía es va proclamar campiona en Infantil Nivell B i Ubero, subcampió en Mini Nivell A

D’esquerra a dreta, M. Grau, I. Calvo, A. Artés, J. Roig, N. Misas, C. Garrote i N. Castro

GIMNÀSTICA RÍTMICA
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Trofeu Barcelona Comarques disputat a Cardedeu
Sheila Rogel (pre-

benjamina B) i Pau-

la Blasco (alevina B), 

del CG La Unió, van 

aconseguir la meda-

lla de plata a la fi nal 

del Trofeu Barcelona 

Comarques que es 

va disputar el 12 de 

juny a Cardedeu. 

Andrea Granero (in-

fantil B) va ser terce-

ra i el conjunt benjamí B va fi nalitzar al sisè lloc. 

L’11 de juny, Lucía Pina i Olalla Gómez (alevines d’iniciació) van acon-

seguir la primera i la tercera posició a la XVIII Trobada de Primavera que 

es va celebrar a Sabadell –foto. El conjunt aleví d’iniciació també aca-

bar al primer lloc i Maria Bello va obtenir el guardó a la gimnasta amb 

major expressivitat. D’altra banda, el CG La Unió organitza el 19 de juny 

(18h) el seu festival de fi nal de curs al pavelló Miquel Poblet | RJ

FUTBOL
BÀÁ ÄÉ�ÈÐÁÂ È �ÏÄÁ ÒÄÏÂÈÃÈÒÄÃÈ� ÄÇ Îorneig Vila 
de Montcada de l’Escola de Futbol Montcada

IME
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temporada que s’allargarà fi ns a l’11 de setembre

L’EF Montcada 

va celebrar l’11 

i el 12 de juny el 

XI Torneig Vila de 

Montcada amb 

la participació 

de tots els seus 

equips, des de 

l’escola fi ns a la 

categoria sènior 

tant de futbol com 

de futbol sala. Els 

clubs convidats van ser FE Grama, Roureda, San Lorenzo, EF Bar-

berà, U. Llefi à, CF Singuerlín, Molletense, Arrabal, Pemya Barcino, 

Corbera, UB Catalònia, UE Sabadellenca, Can Rull, UD Lourdes, 

San Cristóbal i Martinenc en futbol, així com At. Roger’s, Esp. Gon-

zález Serra, Santa Perpètua, Polaris i Escola Pia, en futbol sala | RJ
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campionat de Catalunya infantil-aleví
Joan de la Torre i Younes Dahak van guanyar l’or. Brahim Dahak i Judith Ruiz, la plata
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La JAM va obtenir l’11 de juny 
quatre medalles al Campionat
de Catalunya infantil i aleví que 
es va disputar a Castellar del 
Vallès. L’infantil Joan de la Torre 
i l’aleví Younes Dahak es van 
proclamar campions en els 3.000 
i 2.000 metres lliures respectiva-
ment. D’altra banda, l’infantil 
Brahim Dahak i l’alevina Judith 
Ruiz van guanyar la plata als 
1.000 obstacles i als 60 metres 
lliures respectivament | RJ Yö4IZK4OO6 6 5O4T6õ Brahim Dahak, Joan de la Torre, Judith Ruiz i Younes Dahak

María Mejía, de 13 anys, es va 
proclamar campiona de Catalu-
nya Infantil Nivell B amb el CN 
Sabadell, que va ser el millor a la 
fi nal a quatre que es va disputar 
el 4 de juny a Calella, derrotant el 
GEIEG (46-51) a la fi nal. D’altra 
banda, Daniel Ubero, de 12 anys, 
va assolir el subcampionat a la 
categoria Mini A Nivell A amb el 
CB Hospitalet, després de perdre 
la fi nal, el 5 de juny, a Granollers 
contra el Joventut (90-74) | RJ #6OS6 #4JS6õ del CN Sabadell
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La piscina d’estiu (c/

Bonavista, s/n) va 

obrir les seves por-

tes el 12 de juny  i 

estarà operativa fi ns 

a l’11 de setembre. 

L’horari serà de di-

lluns a diumenge, 

de 10.30 a 19h. Els 

seus abonaments 

s’han de tramitar a 

l’ofi cina de l’IME (c/

Tarragona, 32) de 

dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 16 a 19h i el divendres, de 9 a 13h. 

L’última setmana de juliol i agost, l’horari d’ofi cina serà de 9 a 13h | RJ
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campió del 2n Trofeu Kids de la Federació Catalana

El cadet B de l’AEE 

Montserrat Miró va 

guanyar el 2n Trofeo 

Kids que la federació 

va organitzar el 4 de 

juny a Sant Feliu de 

Guíxols. El club local 

va participar amb 

els seus dos equips 

cadets i ambdós es 

van enfrontar a la 

fi nal després de gua-

nyar els seus tres partits previs. A la fi nal, la victòria va ser per a l’equip 

B amb un ajustat 7 a 8 | RJ
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