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FUTBOL 
La federació catalana no sanciona 

Albert Jiménez i l’UE Sant Joan-Atlètic 

seguirà comptant amb el seu golejador

KORFBAL
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i la creu de l’esport en un mateix 
dia amb la disputa, el 24 de febrer 
a Castellbisbal, de les fi nals de la 
Copa Catalana A i B. La decepció 
per la derrota del sènior A a la fi nal 
de la Copa A contra el KC Barce-
lona (23-30) es va veure mitigada 
per la victòria del sènior B contra 
el CK Castellbisbal B (21-23). El 
segon equip va disputar una fi nal 
molt seriosa i va poder superar les 
difi cultats d’un partit molt igualat 
que es va decidir als últims minuts 
i gràcies a un parcial de 4-0 favo-
rable als montcadencs a la recta fi -
nal. “L’equip ha demostrat tenir 
molt caràcter. Es nota que els ju-
gadors tenen experiència i saben 
aguantar la pressió en els partits 
difícils i igualats. A més, tenim 
una bona banqueta que fa una 
gran aportació”, ha comentat el 
tècnic de l’equip, Sergio Perales, 

eufòric per haver conquerit la se-
gona Copa B del club en 8 anys. 
L’èxit a Castellbisbal no va poder 
ser complet, ja que la fi nal que pos-
teriorment va disputar el sènior A 
va fi nalitzar amb una inapel·lable 
derrota contra el KC Barcelona, 
que va cimentar el triomf en una 
gran primer part.  “No hem estat 
bé ni en defensa ni en atac. Ha 
estat impossible remuntar a la 
segona meitat contra un rival 
que ens ha superat”, ha dit el tèc-
nic David Rúa, que, tot i la derro-
ta, es mostra molt satisfet amb el 
paper realitzar pel club a Castell-
bisbal: “L’èxit del sènior B és de 
tot el club ja que els dos equips 
entrenem junts i compartim al-
guns jugadors. Sabíem que era 
molt difícil guanyar les dues fi -
nals, però ens hem de quedar 
amb la part positiva de veure el 
sènior A disputar la seva prime-
ra fi nal”.  

El sènior A del club montcadenc no va poder aconseguir la Copa A després de perdre contra el CK Barcelona per 23 a 30

El CK Montcada B derrota l’amfi trió a la fi nal 
i es proclama campió de la Copa Catalana B

Rafa Jiménez |  ��!""#$

Els jugadors del CK Montcada B van celebrar amb el seu tècnic el títol de campions de la Copa Catalana B sobre la pista de l’Illa Esportiva de Castellbisbal
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Pau Segura, jugadors de l’AEE 
Montserrat Miró que també for-
men part del sènior B del CK 
Montcada, han entrat a la llista 
defi nitiva de la selecció catalana 
sots-19 que prepara el Mundial 
de la categoria que es disputarà 
a Holanda del 30 de març a l’1 
d’abril | RJ 

,-./01345 local a la 
selecció sots-19
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L’equip d’Antonio Moya no guanyava des de feia tres jornades

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA DIVISIÓ
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retroba amb la victòria
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Després d’haver encadenat 
tres jornades sense guanyar, el 
sènior femení del Futbol Base 
Montcada es va retrobar amb 
la victòria el 25 de febrer, en 
partit corresponent a la 20a 
jornada, contra la Secció Es-
portiva AEM C (3-1). Gràcies
als gols de Nerea Talavera (2) i 
Nerea Rodríguez, l’equip d’An-

tonio Moya es va poder refer de 
la derrota que havia encaixat 
una setmana abans al camp del 
segon classifi cat, el CE Mercan-
til (5-1). Amb aquest balanç de 
resultats, les ‘reds’ continuen a 
la quarta posició al grup 2n de 
Primera Divisió amb 33 punts, 
a dos del tercer, el CF Verdú-
Vall del Corb | RJ 
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(0-2) i es reforça amb el davanter Sergio Moreno
L’equip verd va fi nalitzar el ci-
cle de dos partits seguits a fora 
de casa amb una victòria al 
camp del CE Llavaneres (0-2) 
amb gols d’Álex Pérez i Jorge 
Berjano. Una setmana abans, 
el conjunt que entrena José 
Manuel Martín ‘Pinti’ va per-
dre un polèmic partit al camp 
de l’At. Sant Pol (5-3) amb tres 
penals en contra i jugant l’últi-
ma mitja hora amb dos futbo-
listes menys. Després de 22 jornades, els verds han pujat a la 
desena posició del grup 2n de Segona Catalana amb 29 punts. 
L’equip s’ha reforçat amb el davanter Sergio Moreno –a la foto–, 
qui ja va debutar com a titular a Sant Andreu de Llavaneres | RJ
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des de l’arribada de Manuel Colete a la banqueta

Després d’haver perdut els seus 
cinc primers partits, Manuel 
Colete va poder celebrar el 24 
de febrer la seva primera victò-
ria al capdavant de l’UD Santa 
María B. Aixecant un primer gol 
en contra i amb un hat-trick de 
Joel Justicia, el segon equip del 
club de Terra Nostra va superar 
la VDF Roureda (3-2), posant 
fi  a una ratxa negativa de vuit 
derrotes seguides. Després de 
20 jornades, els montcadencs 
són penúltims, amb 10 punts, 
al grup 8è de Quarta Catalana. 

D’altra banda, el primer equip es manté sisè del grup 9è de Terce-
ra Catalana després d’haver sumat quatre punts a les últimes jor-
nades, derrotant el CE Santa Eulàlia de Ronçana (3-1) i empatant 
al camp del CF Unifi cación Santa Perpètua (1-1) | RJ
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febrer amb unes pintades en contra de l’UE Sant Joan-Atlètic. Frases com 
‘sou xusma’ o ‘fora de Primera Catalana’ van provocar indignació al club 
i també va generar la reacció de l’Ajuntament, que va condemnar “ro-

tundament” les pintades. En aquest sentit, el regidor d’Esports, Salvador 
Serratosa (ERC), va declarar que “no permetrem que s’ataqui cap entitat 

esportiva del municipi”. Les seccions locals d’ICV, ERC, PSC i Cs també 
va condemnar els fets, mostrant el seu suport al club i a la seva afi ció | RJ 

Pintades contra el club a la façana de l’estadi

Isaac Tortosa lidera el conjunt groguenc que disputa la lliga virtual amb el FIFA 18

FUTBOL VIRTUAL
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Villarreal CF a la lliga de Primera VFO

La Virtual Football Organization
(VFO), competició ofi cial de fut-
bol virtual basada en el videojoc 
FIFA, d’EA Sports, en la seva 
versió Clubs Pro d’11 contra 11 
per a PlayStation 4, compta amb 
la participació de vuit equips que 
pertanyen a clubs de Primera i 
Segona Divisió. Un d’aquests 
conjunts és el Villarreal CF 
Esports que té com a capità al 
montcadenc Isaac Tortosa, cone-
gut al món virtual com Leo2307. 
Tortosa, de 31 anys i veí de Ba-
dalona, viu a Montcada des del 
2012. Fa un any, i després d’ha-
ver destacat a la VFO amb un 
equip amateur, va rebre l’oferta 

del Villarreal CF, que el va fi t-
xar per ser jugador i capità del 
seu equip virtual. A la tercera 
temporada de la lliga de Prime-
ra, que va començar el 18 de 
desembre i va fi nalitzar el 21 
de febrer, l’equip ‘groguenc’ ha 
acabat quart amb 49 punts (15 
victòries, 4 empats i 7 derrotes). 
En aquesta modalitat del joc, els 
partits duren 20 minuts i cada 
conjunt està format per 11 ju-
gadors que, connectats amb un 
sistema de comunicació intern, 
disputen els partits de manera 
simultània, encarregant-se ca-
dascú d’una posició al terreny de 
joc virtual | RJ ¨8!!" Tortosa, capità del Villarreal CF Esports
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El Comitè de Competició de la 
Federació Catalana de Futbol ha 
donat per acabat el partit entre 
l’UE Sant Joan-Atlètic i l’UE La 
Jonquera que es va disputar el 18 
de febrer a l’estadi de Can Sant 
Joan i que corresponia a la 21a 
jornada del grup 1r de Primera 
Catalana. Al minut 88, i amb em-
pat a 2 en el marcador, el matx 
es va suspendre a causa de la 
picabaralla que es va produir al 
terreny de joc mentre els gironins 
celebraven un gol que els locals 
van qualifi car de ‘fantasma’. 
Com a resultat d’aquest enfron-
tament, Quim Ferrer, entrenador 
de porters de l’UE La Jonquera 
que estava exercint la funció de 
delegat, va quedar estès a terra 
després de rebre, presumpta-
ment i segons les acusacions que 
va fer l’equip gironí, un cop de 
cap per part d’Albert Jiménez, da-
vanter de la Unió, que el jugador 
va negar taxativament. Ferrer va 
ser traslladat a la Vall d’Hebron 
i va rebre l’alta mèdica després 

d’estar unes hores en observa-
ció. En relació a aquesta possible 
agressió, la Federació no ha dicta-
minat cap sanció i ha arxivat l’ex-
pedient, “atenent a la manca 
d’acreditació de l’autoria, de 
denúncia davant les autoritats 
i tenint en compte que no hi ha 
hagut afectacions físiques de 
consideració”, segons diu en el 
seu escrit de resolució. 
Aquests incidents van tenir una 
gran repercussió mediàtica, amb 

diverses aparicions als mitjans 
de comunicació, tan a nivell ca-
talà com estatal, i nombrosos co-
mentaris a les xarxes socials. Des 
del primer moment, el davanter 
montcadenc va defensar la seva 
innocència, rebent el suport de 
tots els estaments del club.
A nivell esportiu, l’equip suma 
31 punts i ha baixat fi ns a la no-
vena posició després de perdre el 
seu últim partit al camp del CE 
Farners (2-1).

FUTBOL. UE SANT JOAN-ATLÈTIC
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Albert Jiménez no rep cap sanció 
pels incidents contra l’UE La Jonquera
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Rafa Jiménez |  ��!""#$

Albert Jiménez, felicitat pels seus companys durant el partit de la 19a jornada contra el CE Sabadell B
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.....Minut i resultat....................................
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del CT Reixac, es 
proclama campiona 
d’Espanya de 
combat per segon 
any consecutiu
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WU-SHU Chelo Narejo s’ha proclamat, per segon any consecutiu, campiona 
d’Espanya de Wu-Shu a la modalitat sanda (combat) i a la categoria de 
menys de 60 kg durant la competició que es va disputar el 25 i 26 de 
febrer a Madrid. La montcadenca, del CT Reixac, va ser la millor de les 
cinc competidores que van participar en aquesta categoria i va haver 
de guanyar dos combats abans de disputar la fi nal contra una rival que  
s’havia classifi cat directament gràcies a la lesió d’una de les competido-
res. Narejo, de 33 anys, ha repetit l’èxit de l’any passat i ha aconseguit 
la classifi cació per al Campionat d’Europa que es disputarà a Moscou 
(Rússia) entre el 14 i el 18 de maig. “L’any passat no m’esperava guan-

yar el títol i vaig haver de fer un gran esforç físic. En aquesta ocasió, 

volia vèncer per obtenir la classifi cació per a l’Europeu i ha estat més 

dur a nivell psicològic per la pressió de voler guanyar”, ha dit Narejo, 
qui va competir a Madrid sense l’assistència del seu tècnic, Edu Mén-
dez, que no va poder acompanyar-la per motius personals | RJ

HANDBOL
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debut al grup A de la segona fase de Primera 
Catalana contra el CE Handbol BCN Sants 
(22-25), el sènior femení del CH La Salle va 
obtenir la seva primera victòria a la pista del 
CH Martorell (23-30). Amb aquest resultat, 
l’equip d’Óscar Ramírez, que s’ha plantejat 
l’objectiu d’acabar a les dues primeres po-
sicions per disputar el Top-4 i aspirar a l’as-
cens a Lligar Catalana, és quart amb 2 punts 
i està empatat amb el segon i el tercer. D’altra 
banda, el sènior A del CH La Salle, que havia encadenat tres victòries 
seguides, va perdre a la pista del Sant Martí Adrianenc (35-29) i és 
novè, amb 18 punts, al grup D de Primera Estatal. Al grup B de Ter-
cera Catalana, el sènior B lassal·lià també suma 18 punts i és vuitè 
després d’empatar a casa de l’H. Fornells (20-20) | RJ 

El cicle de sortides que promouen El Cim, el CEAV i el CECC amb la 
col·laboració de l’IME proposa la segona sortida del cicle d’aquest any 
que es farà el 4 de març amb destinació al Turó de Montcada. L’excur-
sió, de 10 quilòmetres, sortirà a les 9h des del pavelló Miquel Poblet.  
Les inscripcions s’han de fer prèviament a la seu de l’IME (Tarragona, 
32), per telèfon (935 650 999) o al correu electrònic ime@montcada.

org. També es podran fer mitja hora abans de l’inici de l’excursió en el 
mateix punt de sortida | RJ 
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La secció local d’ICV acusa Cs d’ac-
tuar de forma “oportunista i dema-

gògica” per haver demanat que 
el govern destini part dels seus 
pressupostos a millorar les pistes 
del pavelló Miquel Poblet, la Zona 
Esportiva Centre i Can Cuiàs. ICV 
considera que la situació de dete-
riorament d’aquestes instal·lacions 
es deu a la mala gestió de l’anterior 
govern sociovergent, a qui acusa 
d’haver prioritzar “obres faraò-

niques abans que preservar els 

espais que ja necessitaven inver-

sions per al seu sanejament”. ICV 
demana a Cs que faci un exercici 
de responsabilitat política, deixant 
de banda la “cacera impulsiva i 

oportunista de vots”.
En resposta a aquest escrit, Cs diu 
que s’ha limitat a recollir les queixes 
expressades per entitats i esportis-
tes i que moltes de les actuacions a 
fer no requereixen una gran inver-
sió “sinó l’interès del regidor d’Es-

ports per resoldre el problema”, ha 
dit l’edil de Cs Óscar Pérez | RJ 

ICV acusa Cs d’actuar 
de forma ‘oportunista i 
demagògica’

EQUIPAMENTS
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L’equip d’Álex Fernández, que 
havia encadenat sis triomfs de 
manera consecutiva i no en-
caixava una derrota des del 23 
de desembre, va perdre el 24 de 
febrer a la pista de l’Estel Vallseca 
(4-2). Amb aquesta ensopegada, 
els montcadencs han baixat fi ns 
a la quarta posició del grup 1r de 
Tercera Nacional amb 41 punts, 
empatats amb la Fundació Espor-
tiva Grama i a cinc punts del líder, 
l’FS Isur, amb qui s’enfrontaran 
d’aquí a dues jornades | RJ 

ìí ùóïýû íðòöí de Tercera es jugarà el 10 de març

El Maderas San Andrés Montcada B i l’AE Can Cuiàs es tornaran a veu-
re les cares el 10 de març, a les 18h, al pavelló Miquel Poblet, en partit 
corresponent a la 18a jornada del grup 4t de Tercera Catalana. L’AE Can 
Cuiàs, que és tercera amb 31 punts, va guanyar el seu últim partit a la 
pista de l’FS Ullastrell B (1-2) mentre que el CFS Montcada B, que és setè 
amb 22 punts, va superar el CFS Rubí Nord (6-3). El derbi de la primera 
volta, disputat al novembre, va fi nalitzar amb empat a 1. D’altra banda, el 
FB Montcada es manté al novè lloc del grup 2n de Segona Catalana, tot i 
haver obtingut una victòria de prestigi contra el líder, l’FS Ullastrell (8-5) | RJ 

El Roller Can Cuiàs obté quatre 
podis a la 4a Mitja de Cambrils
‘Bitxo’ Gómez va aconseguir la tercera posició 
a la categoria absoluta femenina mentre que 
Jorge Fernández va ser el millor a la Màster 50. 
Jeanne Lucero i Jordi Lagares van ser segon i 
tercer a les categories sènior femení i masculí, 
respectivament. Iván Roldán va ser el millor a la 
juvenil. Aquesta competició es va disputar el 25 
de febrer i, amb un total de 22 patinadors, el Ro-
ller Can Cuiàs va ser el club més representat | RJ¬Õ ©©
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L’UB MiR vol incentivar la presència 
de públic per veure el seu sènior A
El club blau ha arribat a un acord amb una sèrie de co-
merços locals per poder fer regals entre els afi cionats que 
s’apropin al pavelló Miquel Poblet per veure, els diumen-
ges a les 18h, els partits del primer equip. El 4 de març, 
i amb motiu de la visita del Club Bàsquet Gramenet, se 
sortejarà un degustació valorada en 50 euros al bar La 
Poma (Major, 20). A nivell esportiu, l’equip és novè amb 
28 punts al grup 3r de Tercera després d’encaixar tres 
derrotes seguides. D’altra banda, el sènior femení va ob-
tenir el 25 de febrer la seva sisena victòria de la tempora-
da contra el Sant Gervasi 2 (55-52) | RJ Ó Æ©ª¬
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A la categoria júnior 2 va fer un temps d’1h i 56” als 5.000 m

NATACIÓ
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al Campionat d’Espanya

Marina Castro no va poder pu-
jar al podi a la fi nal dels 5.000 
metres lliures del Campionat 
d’Espanya de llarga distància 
que es va disputar el 24 de febrer 
a la piscina de 50 metres del CN 
Mataró. Castro, que el 15 de ge-

ner es va proclamar campiona 
de Catalunya als 3.000 metres a 
la categoria júnior 2, va acabar 
a la cinquena posició amb un 
temps d’1 hora i 56 segons, que-
dant-se a només 30 segons de la 
medalla de bronze | RJ

.....Viu l’Esport................

I� �  Aguado rep la convocatòria 
per jugar amb la selecció catalana
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Al mes de març, disputarà a Valls el Campionat de Catalunya i el Torneig Internacional

TENNIS DE TAULA
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Irene Aguado, del TT Olesa, ha 
estat convocada per la Federació 
Catalana de Tennis de Taula per 
disputar el Torneig Internacional 
de Catalunya que se celebrarà 
entre el 30 de març i l’1 d’abril 
a Valls (Tarragona). Aguado ha 
estat una de les quatre jugadores 
que la direcció tècnica ha selec-
cionat per competir a la categoria 
benjamina. Entre el 24 i el 29 de 
març, la montcadenca també dis-
putarà a Valls el Campionat de 
Catalunya i competirà de forma 
invidual i en dobles a les catego-
ries benjamina i alevina. 

Torneig Estatal. La convocatòria 
d’Aguado amb la selecció cata-
lana es va fer pública vuit dies 
després de la seva participació al 
Torneig Estatal, que es va dispu-
tar a Valladolid entre el 16 i el 18 
de febrer. En aquesta competició, 
la montcadenca va aconseguir 
el seu objectiu de superar la fase 
prèvia –va acabar invicte amb 
cinc victòries–, però va caure 
eliminada als vuitens fi nals. El 
trencament de l’os d’un dit de la 
seva mà dreta va provocar que 
en la lluita entre els llocs 9è i 16è, 
acabés a la 13a posició | RJ

La selecció catalana sots-16 prepara 
a Montcada el campionat d’Espanya

La selecció catalana sots-16 dis-
putarà entre el 10 i l’11 de març 
la fase fi nal del Campionat d’Es-
panya a Calvià (Mallorca) contra 
Madrid, Illes Balears i Castella-la 
Manxa. Amb l’objectiu de prepa-
rar aquesta competició, la selec-
ció va disputar el 26 de febrer 
un amistós al pavelló Miquel Po-
blet contra el juvenil A del CFS 
Montcada, que és quart al grup 
5è de la lliga Nacional. El par-
tit va fi nalitzar amb victòria de 
Catalunya sots-16 per 2 a 8 | RJ

Va derrotar el juvenil del CFS Montcada (2-8) en un amistós jugat al pavelló M. Poblet 

FUTBOL SALA
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López, tots tres formats a l’escola 
del club, van jugar el 25 de febrer 
amb el sènior C. El partit, corres-
ponent a la 16a jornada del grup 
1r de 3a Provincial, va fi nalitzar 
amb triomf del TT Parets (1-5) | RJ 

El sènior C del TT La 
Unió juga amb alevins
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gran rendiment al grup 6è de la lliga de la seva categoria i va acabar a la 
segona posició amb 25 punts, els mateixos que el líder, l’Escola Pia de 
Sabadell, i un balanç de 8 victòries, 1 empat i 2 derrotes. Aquest segon 
lloc li va donar el dret a disputar el Campionat de Catalunya i, després de 
quatre jornades al grup 3r, el conjunt que entrena Ariadna Sentís encara 
no ha pogut sumar cap punt. “El nostre objectiu és competir en els 

partits contra equips del nostre nivell ja que estem jugant al grup més 

complicat amb els rivals més forts de la categoria”, ha dit Sentís | RJ

Segona fase complicada per al benjamí A
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perdut tres partits al grup 38è de Segona Divisió
L’equip vermell ocu-
pa la quarta posició 
després de la disputa 
de 16 jornades amb 
de 37 punts i un ba-
lanç de 12 victòries, 
1 empat i 3 derrotes. 
El cadet B va empa-
tar el seu últim partit 
al camp de l’UE Cas-
tellar C (4-4) | RJ
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sumar cap victòria al grup 3r del nivell B-1 

L’equip blau encara no ha 
guanyar cap partit després 
de la disputa de cinc jor-
nades al grup 3r del nivell 
B-1. El pre-mini A, que va 
perdre el seu últim partit 
a la pista del Club Joven-
tut Badalona C (74-24), 
va guanyar la lliga que va 
disputar entre els mesos 
de setembre i desembre al 
grup 9è del nivell C amb 10 
victòries en 10 jornades | RJ
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Federació després de ser quart a la primera fase
L’equip lassal·lià està 
disputant des de mit-
jans de gener la Copa 
Federació després 
d’haver acabat la pri-
mera fase de Primera 
Catalana a la quarta 
posició del grup C amb 
10 punts i un balanç 
de 5 victòries i 5 derro-
tes. A la Copa Federa-
ció, el cadet B femení 
és quart al grup A amb 6 punts després de la disputa de 6 jornades 
amb un balanç de dues victòries, dos empats i una derrota | RJ
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lliures a la tercera jornada del Campionat Comarcal de Natació que es va 
disputar el 24 de febrer a Barberà del Vallès. La cadet Nadia Misas va ser 
segona als 100 m. papallona i lliures mentre que el juvenil Martí Casado 
va ser segon als 100 m. papallona i tercer als 100 m. lliures. La també 
juvenil Sona Teruel va ser tercera als 100 m. papallona. A la categoria in-
fantil, Laia P. va ser tercera a les dues curses, posició que Joan del Álamo 
també va assolir als 100 m. papallona | RJ 

Victòria de Gemma Gómez a Barberà del Vallès


