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ATLETISME
Aitor Martín (JAS) guanya a la 

categoria absoluta la 

XI Milla Urbana de Festa Major
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Santa María no es va presentar 
al camp del Can Mas per dispu-
tar un partit per manca de juga-
dors. El club que presidia Fran-
cisco Romero patia una delicada 
situació econòmica que va acabar 
provocant importants problemes 
esportius. En aquell moment 
crític, l’EF Montcada va sortir a 
rescatar el club de Terra Nostra, 
un històric que es va fundar l’any 
1964. Tot i que ambdues entitats 
mantenen la seva autonomia, el 
club vermell es va comprometre 
a oferir un suport logístic i Rafa 
Repiso, membre de la directiva 
de l’EFM, va a passar a ser el 
seu nou president. El tècnic Pere 
Ricart, que havia substituït Marc 
‘Pitu’ Rodríguez al novembre 
de 2013, va acabar com va po-
der una temporada caòtica que 
l’equip va fi nalitzar a la quarta 
posició per la cua. 
A l’estiu de 2014, Alfonso Torres 
es va fer càrrec de l’equip amb 
l’objectiu de confeccionar una 
plantilla que demostrés seriositat i 
que pogués ser una sortida per al-
guns jugadors de l’EF Montcada 
que acabaven la seva etapa com a 
juvenils. En aquella primera tem-
porada, l’UD Santa María va aca-
bar la lliga a la quarta posició.

Punt d’infl exió. El passat 12 de 
desembre, una derrota a casa 

contra el CD Montornès Norte 
per 0 a 5 va marcar un abans i un 
després en la segona temporada 
de Torres al club. Aquella enso-
pegada va provocar una reunió 
del vestidor i va ser l’inici d’una 
espectacular reacció amb 16 vic-
tòries i 1 empat en 17 jornades. 
Amb aquests resultats, l’equip 
de Terra Nostra va certifi car el 7 
de maig, al camp de la Llagosta 
(1-3), la segona posició del grup 
8è i la seva classifi cació per dis-
putar la promoció d’ascens a 
Tercera Catalana. “L’equip ha 
fet una treball molt dur per-
què a la segona volta no tení-
em marge d’error. Hem jugat 
a casa dels rivals més forts i 
els nois ho han tret endavant”, 
ha comentat Torres, qui ara vol 
confi rmar aquesta reacció amb 
l’ascens: “Tot el que hem fet 
no servirà de res si no ho re-
matem. L’equip està il·lusionat 
i amb molta motivació per 
aconseguir pujar”. 

Compromís. El president, Rafa Re-
piso, elogia la tasca que ha fet el 
tècnic i l’actitud de l’equip, amb 
una mitjana d’edat molt jove, 
durant tota la temporada: “No 
tenim la pressió de pujar, però 
estem gaudint amb un grup de 
jugadors que ha demostrat un 
gran crompomís, començant 
pel fet d’entrenar en uns hora-
ris molt intempestius”.

FUTBOL
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L’UD Santa María vol tancar una temporada 
històrica amb l’ascens a Tercera Catalana

Rafa Jiménez | ;<=>??@A

Els jugadors de l’UD Santa María van celebrar, després de l’últim partit de lliga contra l’UE Canovelles B (5-1), la seva classifi cació per jugar la promoció
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tacle que haurà de superar l’UD 
Santa María per jugar a 3a Catala-
na. L’equip del Bages va fi nalitzar 
a la segona posició del grup 2n de 
4a Catalana amb 63 punts, empa-
tat amb el campió, i un balanç de 
19 victòries, 6 empats i 1 derrota. 
El partit d’anada es jugarà el 21 
de maig i la tornada, el dia 28, a 
l’estadi de la Ferreria (18h) | RJ
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El sènior femení del CH La Salle  
disputarà a casa el Top-4 de Pri-
mera Catalana ja que el pavelló 
Miquel Poblet acollirà el 28 i el 
29 de maig la fase fi nal per deter-
minar el campió i els tres equips 
que pugen a Lliga Catalana. Les 
lassal·lianes han acabat la segona 
fase a la segona posició del grup 
A amb 7 punts i un balanç de tres 
victòries, un empat i dues derro-
tes. L’equip de Pau Lleixà va 
certifi car de forma matemàtica 
la seva classifi cació per al Top-4 
amb el triomf que va aconseguir 
el 7 de maig a la pista de l’AEH 
Les Franqueses (24-27). A l’últi-
ma jornada, les montcadenques 
van empatar a casa contra l’H. 

Sant Joan Despí B (23-23) i juga-
ran les semifi nals el dia 28 contra 
l’H.Banyoles (20h). “Serà un 
partit molt equilibrat i guanya-
rà qui sigui més fort mental-

ment i faci menys errades”, ha 
comentat el tècnic lassal·lià, qui 
assegura que el primer objectiu 
es pujar de categoria i que jugar 
la fi nal “seria un gran premi”.

HANDBOL. PRIMERA CATALANA
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El sènior femení disputarà a casa el 
Top 4 per intentar pujar de categoria

Depenen d’ells mateixos per assolir els respectius objectius

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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Montcada i l’UE Sant Joan
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L’UE Sant Joan-Atlètic va em-
patar el 14 de maig al camp de 
l’EE Guinueta (1-1) i, a manca de 
dues jornades per al fi nal de la lli-
ga, lidera la classifi cació amb els 
mateixos punts que la Fundació 
Privada Hermes, que té el goal
-average particular perdut amb 
els de Can Sant Joan. L’equip de 
José Manuel Martín ‘Pinti’, amb 
quatre punts d’avantatge respec-
te al CE Premià, s’assegurarà 
la promoció d’ascens si guanya 
l’últim partit de lliga a casa que 
es jugarà el 22 de maig contra el 
CD Carmelo (12h).  

CD Montcada. Els verds van em-
patar el seu últim enfrontament 
contra l’Europa B (0-0) i es man-
tenen fora del descens. L’equip 
de José Antonio Montes depèn 
d’ell mateix per mantenir-se i ho 
aconseguirà si guanya els dos 
partits que li resten. Els verds 
podrien celebrar la permanència 
a la propera jornada si guanyen 
al camp de l’UD Cirera i el Mar-
tinenc B perd contra l’EE Gui-
neueta. D’altra banda, el segon 
equip disputarà el 29 de maig al 
camp de l’At. Can Deu el seu úl-
tim partit a 3a Catalana | RJ
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Rafa Jiménez | ;<=>??@A

El sènior femení del CH La Salle va poder certifi car la seva classifi cació a la pista de Les Franqueses

¬®¯°± ²³®´µ ¶ nal per al sènior A lassal·lià
El primer equip del CH La Salle va guanyar el 7 de maig l’últim partit 
de lliga contra el Pilar Maristas (32-27) i ha acabat al sisè lloc amb 38 
punts, els mateixos que l’H. Sant Esteve Sesrovires, que ha estat cinquè 
gràcies al seu millor diferencial de gols. Tot i no repetir la tercera posició 
de la temporada passada, el tècnic Jaume Puig fa una valoració molt 
positiva del rendiment d’un equip amb 17 victòries, 4 empats i 9 derro-
tes: “No esperava repetir el tercer lloc. Som un equip 100% amateur, 

amb gent de la casa, i hem perdut una mica de potencial mentre que 

altres rivals han millorat. Ens mantenim a la part capdavantera i hem 

complert l’objectiu del club de consolidar-nos a la categoria” | RJ

El Broncesval es va acomiadar el 
14 de maig de Segona B amb una 
victòria a casa contra l’FS Ripo-
llet (6-4) i ja pensa en la propera 
temporada a Tercera. Álex Fer-
nández, qui seguirà sent el tècnic i 
farà les tasques de director espor-
tiu, treballa en la confecció d’un 
equip amb nombroses baixes i 
la incorporació de cinc juvenils: 
“Hem de canviar la dinàmica 
i comptarem amb gent de la 
casa per intentar recuperar la 
categoria perduda en un pro-
jecte a tres anys” | RJ

FUTBOL SALA
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El Broncesval s’acomiada de Segona B 
i prepara un nou projecte a Tercera
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Álex Fernández seguirà entrenant l’equip a Tercera i serà el responsable de la direcció esportiva

El tècnic Yannick Llaugé ha anunciat que no seguirà al club

FUTBOL. PRIMERA CATALANA FEMENINA

Å�Æ� ÇÈ��É��� Ê nalitza la 
lliga a la vuitena posició
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El femení de l’EF Montcada ha 
acabat la temporada a la vuitena 
posició després de caure a l’últi-
ma jornada disputada a l’estadi 
de Can Sant Joan contra el se-
gon, el CF Femení Manu Lan-
zarote (2-7). Les ‘reds’ han fi na-
litzat amb 49 punts i un balanç 
de 15 victòries, 4 empats i 11 der-
rotes. El tècnic Yannick Llaugé, 
que ha anunciat que no seguirà 
al club vermell per raons perso-
nals i professionals, lamenta que 

l’equip hagi perdut sis punts per 
causes extraesportives contra el 
Soses Femení i el Sant Quirze i 
fa una valoració negativa de la 
temporada: “No hem aconse-
guit l’objectiu que em planteja-
va a la meva arribada al club. 
Volia guanyar la lliga i pujar 
perquè aquest equip té moltes 
possibilitats, però ha estat un 
any neutre que, al marge de 
les experiències personals, no 
ens ha aportat res” | RJ
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temporada del CFS Montcada B, 
fent-li el passadís d’honor abans 
del derbi que es va disputar el 
12 de maig. Els blaus, campions 
del grup 1r, van guanyar a la pis-
ta de Can Cuiàs per 0 a 2 | RJ
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æç èè é± ê°µ ²¯ëì ç± ¶ nal provincial de Segona B
El sènior A no va poder aconseguir el primer títol des de la creació 
del CTT La Unió i va perdre contra el CN Mataró (2-4) la fi nal de 
la Segona B Provincial que es va disputar el 15 de maig a la seu 
de la Federació Catalana de Tennis de Taula. Els montcadencs, 
que han guanyat la seva lliga i han pujat a Segona A, van notar 
els nervis de jugar una fi nal contra un rival de gran nivell. Tot i 
aquesta derrota, Francisco Javier Aguado, responsable del club, 
fa una valoració molt positiva del rendiment d’aquest sènior: “Ser 

subcampió és una gran fi ta per aquest club i és una recompensa 

a la feina que s’ha fet durant els entrenaments” | RJ

Miguel Muñoz (UE Montcada), 
tercer al campionat de Catalunya
El Gran Mestre Miguel Muñoz, de la Unió Escacs 
Montcada, va aconseguir la tercera posició al Cam-
pionat Absolut Individual de Catalunya que es va dis-
putar en sistema d’eliminatòries entre 16 jugadors, 
a dues partides, entre el 30 d’abril i el 7 de maig. 
L’escaquista local va superar dues rondes contra 
Alfonso Jérez i José Manuel López i va perdre a les 
semifi nals contra Àlvar Alonso, jugador del Colón de 
Sabadell que va acabar sent el campió. En la fi nal de 
consolació, Muñoz va superar Marc Narciso | RJ

BALL ESPORTIU
íî ïð ñrofeu Vila de 
Montcada-Endansa 
reuneix unes 200 
parelles de gran nivell 
de tota Espanya

Un total de 200 parelles de ball de tota Espanya es van reunir el 8 de maig 
al pavelló Miquel Poblet durant la disputa del IV Trofeu Vila de Montcada-
Endansa que va organitzar el Club de Ball Esportiu E.N. Dansa. Aquesta 
competició, que s’havia fet per últim cop al 2013, era puntuable per al 
rànquing nacional. En llatins, van aconseguir la victòria les parelles locals 
formades per Lourdes Domínguez i Xavier Otamendi, Marina i Rafa Ro-
dríguez, Martina Moyano i Rubén López i Lucina Zacarías i Mario Lirio. 
També en llatins, van pujar al segona lloc del podi Susana Junquera i 
Jordi Tarès, Miriam Romero i Alberto Castro, Núria Sabé i Arnau Recio 
i Aina Otamendi i Aleix Cirera. Van acabar tercers Eulàlia Llorens i Jordi 
Alcántara i Edurne García i Sergio Toral. En paral·lel, també es va dispu-
tar el III Memorial Jordi Solà amb un Open estàndard (+45 anys) i un llatí 
absolut amb la participació de 34 parelles. En llatins, Xavier Otamendi 
i Lourdes Domíguez van ser els primers davant de Jordi Tarès i Susana 
Junquera. Mati Aranda i Diego Merino van ser quarts | RJ

.....Minut i resultat....................................
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Sis gimnastes del CG La Unió, a la 
fi nal del Trofeu Barcelona Comarques
Un grup de gimnastes de promoció A i B del CG La 
Unió s’han classifi cat, a nivell individual, per a la fi nal 
del XXII Trofeu Barcelona Comarques que es dispu-
tarà el 12 de juny a Cardedeu. A la fase prèvia que 
es va celebrar el 8 de maig a Mataró, Sheila Rogel 
(pre-benjamina B) i Paula Blasco (alevina B) van ser 
cinquenes; Mireia Granero (infantil B), vuitena; An-
drea Granero (infantil B), novena; Maria Bello (infantil 
B), desena; i Nayla Hernández (cadet A), dotzena. La 
segona fase classifi catòria a nivell de conjunts es dis-
putarà el 28 de maig a Palau de Plegamans | RJ

Representació local al 
Trofeu Internacional 
Helena Bea i Patrícia Jané, profes-
sores del CG La Unió i gimnastes 
del Club L’Espiral de Sabadell, van 
aconseguir el quart lloc a nivell na-
cional i el vuitè a nivell internacional 
al Trofeu Internacional de Gimnàs-
tica Estètica que es va fer el 5 de 
maig al pavelló de La Mar Bella de 
Barcelona en el marc de la Copa 
del Món d’aquesta modalitat | RJ 

GIMNÀSTICA ESTÈTICA
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L’escola local ha acabat segona a la classifi cació per municipis del Campi-
onat Comarcal de Natació que va fi nalitzar el 23 d’abril amb la disputa de 
la fi nal a Ripollet. Els montcadencs Martí Toldos (aleví), Nadia Misas (in-
fantil), Claudia Garrote (cadet) i Marta Mérida (juvenil) han estat escollits 
com a nedadors complets després de sumar les seves millors marques en 
els quatre estils (papallona, braça, lliure i esquena) a les quatre jornades 
prèvies. L’ENM prepara la fi nal del Campionat Territorial que es disputarà, 
fi ns a la categoria infantil, el 22 de maig a Badia. El 5 de juny, se celebrarà 
la Final Nacional al Vendrell  | RJ

L’EN Montcada obté quatre nedadors complets
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TAMBÉ serà NOTÍCIA....
õö cloenda dels Jocs Escolars que organitza l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure es farà el 27 de maig a l’exterior del 
Pavelló Miquel Poblet a partir de les 17.30h.
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Carlos Cera guanya la 
Cursa pel Cor de la Fageda
Carlos Cera va repetir la victòria 
de l’any passat i va guanyar la 7a 
Cursa pel Cor de la Fageda que es 
va disputar el 14 de maig a Olot. 
La pluja que va caure abans de 
la prova va endurir les condicions 
d’un recorregut de 15 quilòmetres 
que el montcadenc va fer en 1 
hora i 33 segons, superant Enrique 
Luque i Eduar Baquer –a la foto. A 
la categoria femenina, la victòria 
va ser per a Laia Andreu | RJ  

ATLETISME
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el ‘play-off’ per al títol 
El segon equip, que ha acabat la 
lliga a 2a Divisió al quart lloc amb 
20 punts, s’enfrontarà amb el líder, 
el KC Barcelona B, al play-off per 
al títol. El primer equip no podrà 
jugar el de Lliga Nacional després 
de fi nalitzar a la cinquena posició 
amb 14 punts. D’altra banda, Mari 
Hernández i Aida Rodríguez, juga-
dores del CK Montcada, han parti-
cipat als entrenaments de la selec-
ció catalana absoluta per preparar 
el pre-Europeu que es disputarà a 
Saint-Etienne (França) entre el 3 i 
el 5 de juny. Catalunya necessita 
acabar entre els dos primers per 
aconseguir la seva classifi cació | RJ  

KORFBAL
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Sis escoles de bàsquet 
es reuneixen al Viver
L’UB MIR, que compta amb una 
trentena de jugadors a la seva es-
cola, va organitzar el 7 de maig 
una trobada a la pista del col·legi 
El Viver on van ser convidats el 
CEB Sant Jordi, el CB Cerdanyola, 
el CB Rosella, el CB Castellbisbal i 
el CE Escola Pia. D’altra banda, el 
primer equip masculí del club blau 
va caure eliminat als quarts de fi nal 
del campionat de Barcelona contra 
el QBasket Sant Cugat 2  | RJ  
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L’infantil femení del CH La Sa-
lle disputarà a Saragossa entre 
el 26 i el 29 de maig el sector D 
del Campionat d’Espanya. Les 
montcadenques, que formaran 
part del Grup I, debutaran el dia 
27 contra el Puerto Sol de Mà-
laga i, un dia després, jugaran 
contra les amfi triones del Balon-
mano La Jota. Si acaba primer, 
l’equip d’Àlex Expósito jugarà el 

dia 29 la fi nal contra el primer 
del Grup II i si guanya, aconse-
guirà un bitllet per al Campio-
nat d’Espanya que es disputarà 
entre el 8 i el 12 de juny.

Copa Catalana. L’infantil femení 
també juga el dia 21, a les 18.30h, 
les semifi nals de la Copa Catala-
na al pavelló Miquel Poblet con-
tra el BM Granollers | RJ 

Afronta les semifi nals de Copa Catalana i els sectors estatals

Intens fi nal de curs per a 
l’infantil femení lassal·lià

L’infantil femení A, fent pinya, abans d’uns dels seus partits d’aquesta temporada tan exitosa
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.....Viu l’Esport................
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tín (Joventut Atlètica Sabadell) 
va repetir la victòria de l’any 
2013 i va guanyar, a la categoria
absoluta masculina, la XI Milla 
Urbana que es va disputar el  15 
de maig a la rambla dels Països 
Catalans.  La prova organitzada 
per la JAM i l’IME en el marc de 
la Festa Major va comptar amb la 
participació de 200 atletes que es 
van distribuir en 10 curses des de 
pre-benjamins a veterans. Paola 
Carmona (JAS) va ser la guanya-
dora a la categoria femenina.

Altres esports. El I Open Popular 
de Tennis Taula que organitzava 
el CTT La Unió va comptar amb 
la participació de 63 jugadors. Jo-
sep Antón (UE Sant Cugat) i Ar-
nau Llobet (Sallent) van guanyar 
a les categories sènior i infantil 
respectivament. D’altra banda, 
el 3x3 de futbol sala que el CFS 
Montcada va muntar a l’Espai 
Poblet va reunir 22 equips des de 
pre-benjamins fi ns a juvenils.

FESTA MAJOR 2016
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la JAS, guanyen la XI Milla Urbana
L’Open Tennis Taula, el 3x3 de futbol sala i el tir amb arc van ser algunes de les novetats
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Paula Orenes es va proclamar el 
14 de maig subcampiona d’Es-
panya a la categoria júnior amb 
el seu club, l’Snatt’s Femení Sant 
Adrià, després de perdre la fi nal 
disputada a Sant Sebastià con-
tra el Gran Canària (78-57). Per 
arribar a la fi nal, l’equip cata-
là va superar una fase prèvia i 
tres eliminatòries contra l’Estu-
diantes (59-56), l’Easo (77-73) i 
el San Isidro (55-52). A la fi nal, 
Orenes va aconseguir un total 
d’11 punts | RJ 

El Femení Sant Adrià va perdre la fi nal contra el Gran Canària

BÀSQUET
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campionat d’Espanya júnior
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Ja s’ha iniciat el termini per poder 
adquirir a les ofi cines de l’IME (c/ 
Tarragona, 32) els abonaments 
per a la piscina d’estiu, que s’obri-
rà l’11 de juny. Com a novetat, 
es podran adquirir abonaments 
mensuals i per poder entrar 
10 vegades. Les bonifi cacions
per als residents al municipi puja 
al 50% per als abonaments de 
temporada i s’incorporen ajudes, 
fi ns al 55%, per a famílies nom-
broses o monoparentals | RJ 

Noves fórmules 
d’abonament a 
la piscina d’estiu

IME

HANDBOL. CH LA SALLE

�� £>velló Miquel Poblet va acollir el primer Open de Tennis de Taula de Festa Major +6+ =< ¨¢�¥�� §>�> > ���§£>@ Poblet


