
2�1a quinzena | Març 2019 2�Esports

Esports
l����������	
���	

P�. 28

KORFBAL
El sènior B del CK Montcada jugarà, 

per segon any consecutiu, la fi nal 

de la Copa Catalana B
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fer un tram fi nal de temporada es-
pectacular per poder seguir jugant 
a Primera Catalana. A manca d’11 
jornades per acabar la lliga, i amb 
33 punts en joc, el conjunt de Can 
Sant Joan ocupa l’última posició al 
grup 1r amb 17 punts. L’equip, que 
va guanyar el seu últim partit el 23 
de desembre contra el CF Can Vi-
dalet (1-0), es troba –en el millor 
dels casos si no ha descensos com-
pensats d’altres categories– a nou 
punts de la salvació, i no ha obtin-
gut cap victòria al 2019 amb qua-
tre derrotes i tres empats. Tot i que, 
matemàticament, la permanència 
encara és possible, la junta direc-
tiva ja està pensant en la propera 
temporada i ha volgut donar-li es-
tabilitat al seu projecte anunciant 
que Paco Hidalgo continuarà sent 
l’entrenador, ja sigui a Primera o a 
Segona Catalana. 
A principis d’any, i veient com la 
bona predisposició dels jugadors 
no es traduïa en victòries, Hidalgo 
va posar el seu càrrec a disposició 
del president del club, Daniel Sosa, 
per intentar buscar un revulsiu. 
Sosa li va manifestar que la seva 
continuïtat com a president estava 
directament lligada a la del tècnic i 
ambdós van certifi car la seva bona 
sintonia anunciant un acord de re-
novació. “Tenim total confi ança 
amb el treball que està fent l’en-
trenador. No té cap responsabi-

litat en els resultats negatius, que 
han estat producte de les lesions, 
moltes produïdes pel mal estat 
de la gespa del nostre estadi, 
les sancions i els arbitratges que 
hem tingut en contra”, ha dit 
Sosa. Per la seva banda, Hidalgo 
reafi rma que es troba molt a gust a 
Can Sant Joan i que no va dubtar a 
l’hora d’acordar la seva renovació: 
“Els membres del cos tècnic ens 
sentim molt impotents perquè 
els resultats no ens acompanyen 
i no era just mantenir la incerte-
sa sobre el futur. La nostra con-
tinuïtat li donarà tranquil·litat a 
l’equip, farà que els jugadors no 
es deixin anar i podrem planifi -
car amb temps la propera tem-
porada”, ha dit. 

Bona actitud. El tècnic reconeix 
que, sent realistes, la salvació serà 
molt complicada i lloa el rendi-
ment dels seus jugadors: “Som 
els cuers i ens està costant molt 
aconseguir victòries, però no do-
nem la sensació d’estar tirant els 
partits. Lluitem a cada jornada 
perquè els futbolistes tenen molt 
clar que han de continuar gau-
dint d’una categoria tan bonica 
com és la Primera Catalana”. 
De cara a la propera temporada, 
Hidalgo afi rma que dissenyarà una 
plantilla pensant en la continuïtat
a Primera: “És l’única forma per 
poder aspirar a l’ascens, si aca-
bem baixant”.

Rafa Jiménez |  �!"##$%

Paco Hidalgo va arribar a la UE Sant Joan Atlètic a l’estiu de 2017 i viurà la seva tercera temporada seguida a la banqueta de Can Sant Joan
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el seu últim partit només va poder 
disposar d’un canvi a causa de les 
lesions i les sancions, va oferir un 
bona imatge contra el segon classi-
fi cat, la UE Vilassar de Mar, i va po-
der rescatar un empat a 3 gràcies 
a un gol de Roger Moreno al minut 
89. Molt perjudicat per les baixes, 
el club intentarà reforçar-se amb 
un parell de fi txatges per encarar 
el tram fi nal de la temporada | RJ
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el segon classifi cat
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La UE Sant Joan-Atlètic aposta per la 
continuïtat de Paco Hidalgo a la banqueta
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El tècnic argentí Claudio Festa va 
arribar el passat estiu a Montcada,
atret pel nou projecte de Pablo 
Nazabal. Set mesos després, 
l’equip està oferint un bon ren-
diment a nivell esportiu, però els 
problemes econòmics han pro-
vocat la marxa d’una desena de 
jugadors i han generat incertesa 
a l’entorn del club verd.

Quina valoració fa dels últims 
resultats de l’equip?
Només tenim una plantilla amb 
16 jugadors, però els que s’han 
quedat són uns guerrers que ho 
estan deixant tot sobre la gespa. 
Treballem per conservar el ter-
cer lloc. A principi de temporada, 
l’objectiu era mantenir la catego-
ria i això ja s’ha aconseguit. Tot 
el que arribi a partir d’ara, serà 
un regal per als jugadors. 
A 11 punts dels líders, l’objectiu 
és conservar el tercer lloc?
Quan estàs tan a prop dels pri-
mers classifi cats, et fas il·lusions, 

però hem de ser realistes. Quan 
restin cinc jornades per fi nalitzar 
la lliga, ja veurem on estem. Sor-
tirem a guanyar tots els partits, 
però amb la idea de minimitzar 
riscos i treballant molt l’aspecte 
tàctic.
Què està fent per poder com-
pletar les convocatòries? 
Agafar joves del juvenil i s’han 
fet quatre fi txatges, però ens 
falten dos pivots i dos extrems. 
Hem perdut capacitat ofensiva, 
però els nois estan treballant al 
màxim i la seva actitud als par-
tits és molt bona. Tot el que s’ha 
perdut amb les baixes, s’ha gua-
nyat en força, voluntat i treball 
dels que s’han quedat. 
Què és el que ha fallat en el 
projecte de Pablo Nazabal?
Ha estat un problema personal
de Pablo, que ha hagut de mar-
xar a l’Argentina durant uns 
mesos. Ell va invertir una xifra 
a principi de temporada, però 
no ha pogut fer el pagament dels 
sous dels jugadors dels últims 

quatre mesos. Tot està en vies de 
solució i es pagarà el que es deu. 
Els nois que s’han quedat han 
confi at en la seva paraula i se’ls 
hauria de fer un monument.
Quin missatge li pot donar a 
l’afi ció?
Que estigui tranquil·la. El club 
continuarà endavant, està es-
tabilitzat perquè l’objectiu, que 
era sanejar-lo, està pràcticament 

aconseguit. Si aquest any no es 
pot pujar de categoria, que no 
era la previsió, ja ho intentarem 
la propera temporada. Ens agra-
daria que vingués més gent a 
l’estadi perquè els que ens hem 
quedat volem treure l’equip en-
davant. El suport de la gent seria 
un afegit que ens aniria molt bé i 
els jugadors, que estan tenint un 
actitud exemplar, s’ho mereixen. 

Rafa Jiménez | u" verreria
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‘Tot el que hem perdut amb les baixes, 
s’ha guanyat en voluntat i treball’

ENTREVISTA AMB CLAUDIO FESTA
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El CD Montcada, que es va 
avançar en el marcador amb 
un gol de Francisco Baena, va 
encaixar el 24 de febrer la seva 
quarta derrota de la tempora-
da al camp del FC Unifi cación 
Llefi à (2-1). Tot i aquesta enso-
pegada, l’equip de Claudio Fes-
ta continua mantenint la terce-
ra posició al grup 2n de Segona 
Catalana amb un total de 43 
punts, a 11 dels dos líders, el 
CE EF Mataró i el CCD Turó 
de la Peira. En el seu últim par-
tit a l’estadi de la Ferreria, els 
verds van poder rescatar un 
empat contra el quart classifi -
cat, la UE Mollet (1-1), gràcies 
a un gol d’Eric Paratore | RJ 

Quarta derrota 
al camp del 
FC Unifi cación 
Llefi à (2-1)
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la fi nal de la Copa B

El sènior B del CK Montcada 
disputarà, per segon any con-
secutiu, la fi nal de la Copa 
Catalana B després de superar 
la semifi nal que es va jugar el 
23 de febrer a Terrassa contra 
el Platja d’Aro KC B (21-20). 
L’equip que entrena Sergio Pe-
rales, que és el vigent campió 
d’aquesta competició, disputa-
rà la fi nal el 23 de març, també 
a Terrassa, contra l’equip amfi -
trió, el CK Vallparadís B, que 
va superar el CK Castellbisbal 
B (21-12) a la seva semifi nal. 

Els altres dos equips locals que 
també van disputar les semifi -
nals de la Copa Catalana A i C 
no van tenir tanta sort i van que-
dar eliminats. El CK Montcada 
A, que era el vigent subcampió, 
va perdre, per 23 a 22, contra el 
CK Vallparadís, que jugarà la 
fi nal de la Copa A contra el CK 
Castellbisbal. Per la seva part, el 
conjunt júnior de l’AEE Mont-
serrat Miró també va caure, per 
23 a 5,  contra el CK Vallparadís, 
que es jugarà el títol de la Copa 
C contra el Platja d’Aro KC | RJ 
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Gràcies als gols de Neus Her-
ranz i Pilar Pérez, el sènior fe-
mení del Futbol Base Montcada 
va aconseguir la victòria el 24 
de febrer al camp del penúltim, 
el CF Femení Manu Lanzarote 
C (0-2), trencant amb una rat-
xa negativa de quatre derrotes 
seguides. L’equip d’Antonio 
Moya, que no guanyava des del 
2 de desembre quan va superar 

l’EE Guineueta (2-5) i que havia 
arribat a encadenar set jornades 
consecutives sense sumar els 
tres punts amb cinc derrotes 
i dos empats, ha pujat fi ns a la 
novena posició del grup 2n de 
Primera Catalana amb un total 
de 23 punts. D’aquí a dues jor-
nades, les ‘reds’ hauran d’afron-
tar la complicada visita al camp 
del líder, el CF Palautordera | RJ  

L’equip d’Antonio Moya trenca la mala ratxa al camp del CF Manu Lanzarote C 

El femení de l’FB Montcada guanya 
després de set jornades sense fer-ho

FUTBOL
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Per segona vegada aquesta tem-
porada, la UD Santa María ha 
encaixat dues derrotes seguides 
al grup 9è de Tercera Catalana. 
L’equip de Robert Villa, que va 
arribar a encadenar nou partits 
sense perdre, no ha pogut pun-
tuar a les dues últimes jornades 
contra el líder, la Unifi cación CF 
Santa Perpètua (0-2), i el vuitè 

classifi cat, la UE Canovelles (5-
2). Després d’aquestes dues en-
sopegades, el primer equip del 
club de Terra Nostra ha baixat 
fi ns a la cinquena posició amb 
43 punts. Per la seva part, el se-
gon equip segueix sent penúltim 
al grup 7è de Quarta Catalana 
i només ha sumat un punt a les 
últimes nou jornades | RJ   

Els de Terra Nostra han perdut contra el líder, el Santa Perpètua, i la UE Canovelles

La UD Santa María encadena dos 
partits sense sumar cap punt
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El vigent campió disputarà el títol contra el Vallparadís B
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El sènior A de la UB MiR torna 
a dependre d’ell mateix per acon-
seguir l’ascens. El conjunt que 
entrena Miguel Ángel Ganella, 
que només ha perdut tres partits 
al grup 7è de Tercera Categoria, 
és tercer amb 31 punts després 
d’haver encadenat una ratxa de 
cinc victòries seguides, les dues 
últimes contra el Bàsquet SAFA 
Claror B (68-65) i el Bàsquet Bu-
falà (59-69). 
Els montcadencs s’han vist be-
nefi ciats per l’ensopegada de la 
UB Llefi à, que és segona, amb 
un punt més, després d’encaixar 
la seva segona derrota contra el 
Bàsquet Nou Barris (87-78). A 
manca de 9 jornades per acabar 
la lliga, la UB MiR pujarà si gua-
nya tots els partits que li resten, 
incloent la seva visita del 5 de 
maig a la pista de l’equip bada-
loní, que a la primera volta va 
guanyar al pavelló Miquel Po-
blet per quatre punts (82-86) | RJ   

La derrota de la UB Llefi à l’ha benefi ciat i torna a dependre d’ell mateix per ascendir

El primer equip de la UB MiR torna a 
somiar amb la possibilitat de pujar

BÀSQUET
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tota una volta guanyant

A manca de 9 jornades per aca-
bar la lliga al grup B de Tercera 
Catalana, el segon equip mascu-
lí del CH La Salle està cada ve-
gada més a prop de ser un dels 
tres primers classifi cats que puja-
ran directament. El conjunt que 
entrena Javier Córdoba encade-
na 12 victòries seguides, les dues 
últimes contra el BM Pau Casals 
(29-23) i l’Esportiu Castelldefels 
(21-22), i no perd des de fa una 
volta. Els lassal·lians ocupen la 

primera posició amb 30 punts, 
tot i que han disputat dos partits 
més que el segon, el CH Sant 
Esteve de Palautordera, que vi-
sitarà al pavelló Miquel Poblet el 
3 de març (12.30h).

Sènior A. Es manté a la desena po-
sició del grup D de Primera Esta-
tal, tot i perdre els seus dos últims 
partits contra el segon, l’H. Sant 
Quirze (18-32), i el quart, el BM 
La Roca (34-32) | RJ 
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L’FB Montcada va disputar de 
manera consecutiva, entre les 
jornades 15 i 16 del grup 3r de 
Segona Catalana, dos derbis 
locals contra el Maderas San 
Andrés CFS Montcada B i l’AE 
Can Cuiàs amb un balanç d’una 
victòria i una derrota. El 16 de 
febrer, l’equip de José Luis Car-
rasco va obtenir el triomf contra 
el sènior B del CFS Montcada B 
(6-5) en un partit que es va dispu-
tar a la pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre. L’enfronta-
ment es va decidir en uns últims 
minuts d’infart i es va decantar 
per a l’equip vermell gràcies a un 
gol de Christian Sotoca, que va 
aprofi tar un llançament de doble 
penal a pocs segons del fi nal. 
Una setmana més tard, el con-
junt vermell no va poder pun-
tuar en la seva visita a la pista 
de l’AE Can Cuiàs (4-2), que es 
consolida a la primera posició 
amb 43 punts, tot i que ha dis-
putat un partit més que el segon 
classifi cat, el CE Escola Pia B. El 
Maderas San Andrés B és novè 
amb 17 punts mentre que l’FB 
Montcada ocupa la desena posi-
ció amb un punt menys.  

L’equip de Can Cuiàs continua sent el líder i confi rma les seves opcions a l’ascens

L’AE Can Cuiàs i l’FB Montcada 
guanyen els dos últims derbis

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA
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Jaime Martínez, tècnic del juvenil, substitueix Álex Fernández

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL
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Broncesval CFS Montcada

Després d’encaixar el 17 de 
febrer la sisena derrota conse-
cutiva contra l’FS Sant Joan de 
Vilassar (2-8), Álex Fernández 
va dimitir com entrenador del 
Broncesval FS Montcada. Jaime 
Martínez, tècnic del juvenil A, 
és el seu substitut i farà compati-
ble els dos càrrecs, tot i que, per 
qüestions legals, no pot seure a 
la banqueta del primer equip.  
El nou entrenador va debutar el 
23 de febrer amb una balsàmi-
ca victòria a la pista de l’FS Sant 
Cugat (2-3). Els montcadencs, 
que van arribar a perdre per 2 
a 0, van reaccionar de la mà de 
Joel Baltasar, capità del juvenil A 
que va aconseguir un hat-trick. 

A manca de 10 jornades per aca-
bar la lliga, el Broncesval és el 
cuer amb 14 punts i es troba a set 
punts de la salvació. Tot i aques-
ta distància, Martínez creu que 
els jugadors han millorat la seva 
mentalitat guanyadora i es mos-
tra optimista amb les opcions
de salvació: “Crec que encara 
és possible aconseguir la per-
manència. Estic convençut que 
podem obtenir set o vuit victò-
ries abans d’acabar la lliga”. 

Copa Catalunya. El Broncesval va 
guanyar el 14 de febrer a casa del 
Grups Arrahona (2-6) i jugarà la 
propera ronda el 17 de març, a 
casa, contra el CE Escola Pia | RJ 
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L’equip sots-25 de la UB MiR ocupa la penúltima posició al grup 1r 
del Campionat de Catalunya sots-25 amb un balanç de dues victòries 
en 17 jornades. Els montcadencs, que van aconseguir els seus dos 
únics triomfs contra el CB Ciutat Vella (62-53), a la 3a jornada, i el 
CB Manyanet Les Corts (58-63), a la 12a, han encaixat cinc derrotes 
seguides, les dues últimes contra el líder, el FC Martinenc Bàsquet 
(72-86), i el CB Ciutat Vella (68-52) | RJ
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....també és notícia...................................
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obté una quinzena de 
podis al Campionat de 
Catalunya de circuit
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PATINATGE DE VELOCITAT

El Roller Can Cuiàs va obtenir un total de 15 podis al Campionat de 
Catalunya de Circuit que es va disputar el 23 de febrer a Tarragona. 
Sheila Juan, de la categoria màster 30, Mari Carmen ‘Bitxo’ Gómez, 
a la màster 40, i Jorge Fernández, de la màster 50, es van proclamar 
campions de Catalunya a les proves de 8.000 i 1.500 metres en línia. 
En aquestes mateixes curses, Eva Mora i Jordi Lagares, de la màster 
40, i Dany Molina, de la màster 30, van obtenir la tercera posició. A 
les proves de 8.000 metres puntuació i 1.000 eliminació, el juvenil 
Iván Roldán es va proclamar subcampió de Catalunya. A la mateixa 
categoria, Pau Chorro va pujar a la tercera posició del podi a la cursa 
dels 100 metres. Un dia després, el club local va aconseguir cinc po-
dis a la Mitja Marató de Cambrils. Van obtenir la victòria l’aleví Adrián 
Rodríguez, el juvenil Iván Roldán, acabant quart a la classifi cació 
general, la màster 30 Sheila Juan i els màsters 40 Jordi Lagares i 
‘Bitxo’ Gómez | RJ
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Guinnes amb un projecte que vincula l’esport i la inclusió

La Biblioteca Elisenda va acollir el 
20 de febrer una xerrada de l’alpi-
nista Sergi Mingote –a la foto–, que 
aspira a batre el Rècord Guiness i 
convertir-se en la primera persona 
de la història que puja, sense l’ajuda 
d’oxigen artifi cial, sis muntanyes de 
més de 8.000 metres d’alçada en 
un any. Aquest repte esportiu s’em-
marca en un projecte solidari ano-
menat ‘3x2x8000’ que pretén donar 
a conèixer el treball d’algunes asso-
ciacions que fomenten la inclusió de 
persones discapacitades a través de l’esport. L’aventura de Mingote es va 
iniciar el 16 de juliol del 2018 amb l’ascensió al Broad Peak (8.047 metres) 
que va enllaçar, en només una setmana, amb la pujada al K2, la segona 
muntanya més alta del món amb 8.611 metres. El passat 25 de setembre, 
el muntanyenc va completar la primera meitat del seu projecte pujant al 
Manaslu (8.156). El repte de l’alpinista de Parets del Vallès, municipi del 
que va ser alcalde entre 2010 i 2018, continuarà el 10 d’abril quan marxa-
rà cap al Nepal per intentar pujar la muntanya més alta del món, l’Everest 
(8.848), i el Lhotse (8.516). Allà, anirà acompanyat per vuit membres de 
l’associació Apindep que s’estan preparant per fer un trekking a l’Hima-
laya. Durant els dos mesos que té previst estar al Nepal, Mingote també in-
tentarà pujar al Kanchenjuga (8.586). Si no ho aconsegueix, encara tindrà 
una nova oportunitat per assolir el seu repte ja que el 13 de juny marxarà 
al Pakistan per assaltar els cims del Gasherbrum I (8.068) i el Gasherbrum 
II (8.035). L’alpinista de Parets també està impulsant la primera edició dels 
Premis Inclusius de l’Esport Català que s’entregaran durant la primera set-
mana del mes de desembre amb motiu de la celebració del Dia Internaci-
onal de les Persones amb Discapacitat | RJ 

La Joventut Atlètica Montcada ha 
confi rmat que la setena edició de 
la cursa Montescatano, prevista 
per al 28 d’abril a la serralada de 
Marina, no canvia de data, tot i la 
convocatòria d’eleccions generals 
per aquest dia. L’única modifi cació 
és que el punt de sortida i d’arriba-
da serà el carrer Major, a la cruïlla 
amb Generalitat. Les distàncies i 
els desnivells de les tres curses es 
mantenen sense canvis. Les ins-
cripcions per poder participar en 
aquesta prova es poden fer a la 
pàgina web montescatano.cat | RJ 
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canvia de data per 
la celebració de les 
eleccions generals i es 
disputarà el 28 d’abril

��'.

5!6"EGH"6 #=@6:$6 ?"6:%6&D $H@
Club Català de Tir amb Arc, va ar-
ribar als quarts de fi nal i va acon-
seguir la sisena posició en arc 
nu al Campionat d’Espanya d’arc 
Tradicional i Nu en Sala que es va 
disputar el 23 i 24 de febrer a les 
instal·lacions esportives de la Uni-
versitat Europea, a Villaviciosa de 
Odón (Madrid) amb la participació 
de 216 arquers i arqueres. L’ex-
pedició catalana estava formada 
per 21 esportistes, entre els quals 
hi havia un altre soci del CCTA, 
Tolo Jiménez –a la foto, al costat 
d’Aransay–, que també va competir 
a la modalitat d’arc nu | RJ  

TIR AMB ARC
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aconsegueix la sisena 
posició al Campionat 
d’Espanya d’Arc 
Tradicional i Nu en Sala
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Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra 
l’homofòbia a l’esport, que se celebra el 19 de febrer, tres instal·lacions 
esportives acolliran l’exposició ‘El armario deportivo abre sus puertas’, 
produïda per la federació andalusa Arco Iris amb l’objectiu d’educar 
en el respecte a la diversitat en l’àmbit esportiu. La mostra, que està 
formada per 16 plafons, té un caràcter itinerat. Fins al 10 de març, es 
podrà veure al gimnàs municipal (Zona Esportiva Centre, carrer Bo-
navista, sn) –a la foto–; del 13 al 27 de març, al pavelló Miquel Poblet 
(Camí de la Font Freda, 3); i del 29 de març al 12 d’abril, a l’Estadi 
Municipal de La Ferreria (Progrés, sn) | RJ

4.F.
2-41�
R3

EL
 C

IM

EXCURSIONISME
�� ��5 �
�
�� �� ��
5��
  
 �	��� � ��� ��  	�
presidents després de reestructurar la seva junta directiva 

El centre excursionista El Cim va organitzar el 27 de febrer una assemblea 
de socis a la sala institucional de la Casa de la Vila que va servir per fer 
canvis a la seva junta directiva. A partir d’ara, hi haurà una direcció bicèfala 
amb dos presidents: Andreu García, que s’encarregarà de la part jurídica, i 
Gaietà Sarrà, de la vessant esportiva. Josep Salamero, que serà un dels vo-
cals, és una de les noves incorporacions d’una junta que completen Sergi 
García, Israel Almecija –ambdós vicepresidents–, Juan Carlos Fernández –
tresorer–, Raúl González –secretari– i les vocals Dolors Pena, Pepi Delgado, 
Carme Salas i Miriam García. A la foto, d’esquerra a dreta, Raúl González, 
Andreu García, Gaietà Sarrà, Juan Carlos Fernández i Sergi García | RJ
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excursió que anirà amb destinació al Turó de Montcada 
El cicle que promouen El Cim i el CEAV amb la col·laboració de l’IME pro-
posa la segona sortida de l’any que es farà el 3 de març amb destinació al 
Turó de Montcada. Les persones interessades a fer aquesta excursió, de 
10 km, es poden inscriure a la seu de l’IME (Tarragona, 32), per telèfon 
(935 650 999) o a través del correu electrònic ime@montcada.org. Les 
inscripcions també es podran fer el mateix dia, a les 8.30h, en el punt de 
sortida, davant del pavelló Miquel Poblet | RJ

TENNIS DE TAULA
�� ���mer equip del TT La Unió es manté a la sisena 
posició, tot i encaixar tres derrotes consecutives 

Amb un total de 16 punts, el primer equip del TT La Unió continua ocupant 
la sisena posició al grup 1r de la categoria Preferent, tot i haver perdut a les 
últimes tres jornades contra tres rivals de la part altra de la classifi cació: el 
TT Castelldefels (3-4), l’SCR El Ciervo (6-0) i el TT Badalona (2-4). Quan 
resten cinc jornades per acabar la lliga, el conjunt montcadenc, que no 
guanya des del 27 de gener, ho té molt complicat per pujar posicions ja 
que té un desavantatge de vuit punts amb el cinquè classifi cat | RJ

FUTBOL SALA
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continuarà jugant a Primera Divisió amb el Ribera Navarra

El jugador montcadenc ha arri-
bat a un acord per renovar el seu 
contracte amb l’Aspil Vidal Ribera 
Navarra FS. González, de 21 anys, 
està sent un dels jugadors més des-
tacats de l’equip i complirà la seva 
tercera temporada a Primera Divisió 
amb el club de Tudela (Navarra) | RJ
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millora de la pista de la Zona 
Esportiva Centre (Bonavista, 
sn) van començar el 25 de febrer 
i consisteixen a col·locar una 
coberta al sostre que permetrà 
millorar la impermeabilitat, l’aïl-
lament tèrmic, així com evitar 
la reverberació del so. Aquesta 
primera fase està subvencionada 
per la Diputació de Barcelona 
i està pressupostada en 35.000 
euros. 
L’empresa encarregada està fent 
les obres per damunt de l’actual
coberta, fet que permet que la 
instal·lació es pugui utilitzar 
durant els caps de setmana i 
per als entrenaments amb un 
horari posterior a la fi nalització 
dels treballs dels operaris. La 
previsió és que les obres durin 
dues setmanes, tot i que el temps 
d’execució podria ampliar-se 

en funció de les condicions 
climàtiques ja que no s’està tre-
ballant sota cobert.
Quan acabi la temporada esporti-
va, es farà la segona fase del projec-
te, valorada en 65.000 euros, amb 

l’objectiu de canviar el paviment. 
La resta de la inversió, fi ns arribar 
als 93.000 euros, s’utilitzarà per ar-
renjar els vestidors, la climatització 
i la il·luminació, tot i que encara no 
hi ha una data d’inici fi xada.

EQUIPAMENTS
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sostre de la pista del carrer Bonavista
Si la climatologia ho permet, la previsió és que els treballs durin dues setmanes 

Rafa Jiménez |  �!"##$%
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jornada del Campionat Comarcal disputada a Ripollet
L’Escola de Natació Mont-
cada va estar represen-
tada per un total de 23 
nedadors, pertanyents a 
les categories benjamí, 
aleví, infantil i cadet, a la 
segona jornada del Cam-
pionat Comarcal de Nata-
ció que es va disputar el 
16 de febrer a Ripollet sota 
l’organització del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. A nivell de 
resultats, cal destacar la segona i tercera posició dels alevins Eric Díaz i 
Joan Sentís, respectivament, a la cursa de 50 metres braça. A la categoria 
benjamina, Laia Año va acabar segona als 25 metres esquena mentre que 
Leire Godoy i Gerard Bofi ll van obtenir el tercer lloc als 25 metres braça 
i esquena, respectivament. Per equips, l’EN Montcada va aconseguir el 
triomf a la prova de relleus dels 4x25 estils lliures mixtes de la categoria 
benjamí i la tercera posició als 4x50 estils lliures mixte infantil | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA
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Un total de 200 gimnastes de 13 
clubs de tota Catalunya i Andorra 
van participar el 23 de febrer a 
la primera edició del Trofeu Sant 
Valentí que va organitzar el CG La 
Unió al pavelló Miquel Poblet. En-
tre els resultats, van destacar la 
primera posició d’Iratxe Jiménez, a 
la categoria infantil B, i el tercer lloc 
d’Antia Pérez i Núria Álvarez, a les 
categories aleví B i cadet A, respec-
tivament. Per equips, els equips 
juvenil A, cadet A i pre-benjamí C 
van aconseguir el triomf | RJ
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