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AGILITY
David Ferrer i la seva gossa Sira
pugen a Holanda al podi
del Mundial Wao d’Agility
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L’AE Can
Cuiàs crea la
seva secció
d’excursionisme

un canvi total a la seva junta directiva
Andreu García, de 22 anys, és el nou president en substitució d’Alfred Canals, qui continuarà vinculat al club
que es va fundar l’any 1986, inicia una nova etapa amb una renovació de la seva junta directiva.
Alfred Canals, alma mater i president de l’entitat des de la seva
creació, va decidir donar un pas
enrere, demanant la implicació
de la resta de membres d’El Cim
per tancar un relleu a la direcció,
que ara està encapçalada per Andreu García, de 22 anys. “Han
estat 30 anys a la presidència
i ja estava una mica cansat.
Hi ha hagut una renovació total, però, en principi, no ha de
canviar res. Seguirem sent El
Cim i jo continuaré a l’entitat,
donant tot el meu suport en el
que calgui”, ha valorat Alfred
Canals, qui creu que és molt simbòlic que el nou president sigui
un dels membres més joves de
l’entitat que als últims anys l’ha
acompanyat portant la bandera
d’El Cim al capdavant de la Marxa a Peu a Montserrat: “Andreu
forma part del club des de que
tenia 14 anys. Ha crescut amb
nosaltres i tindrà els veterans al
seu costat. S’ho mereix”.
Nou president. “Dirigir El Cim

és una gran responsabilitat,
però no estic sol per fer la feina
que tenim per endavant. Entre
d’altres coses, volem obrir més
l’entitat a la ciutadania i poten-

RAFA JIMÉNEZ
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ciar l’alta muntanya”, ha dit
Andreu García, que tot i la seva
joventut també integra la junta
de la Federació Catalana d’Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC) com a responsable de
senders.

Alfred Canals era el
president d’El Cim des
de la seva fundació a
l’any 1986
La XXXIa edició de la Marxa
a Peu a Montserrat es va de-

senvolupar sense cap incident
entre el 9 i 10 de maig amb la
participació de 289 inscrits, 85
menys que l’any passat –entre les baixes, es va produir
la del nou president, absent per
una intervenció quirúrgica. La
coincidència amb la celebració del
Dia de la Dansa i l’augment del
preu de les inscripcions de 25 a
28 euros per als no federats a causa de la pujada de la tarifa de l’assegurança que exigeix la FEEC
són, segons els responsables d’El
Cim, els motius que expliquen la
reducció de caminants. De cara
al proper any, Canals, que tot i

deixar la presidència continuarà
organitzant la Marxa a Peu, ha
anunciat que el club contractarà
una assegurança privada per intentar fer baixar aquest preu per
sota dels 25 euros. Els primers
participants que van completar
la pujada d’aquest any a Montserrat ho van fer a les 8.15h després de fer els 54 quilòmetres del
camí en 13 hores i 15 minuts.
Durant la Marxa només es van
produir 22 abandonaments, una
xifra inferior a les darreres edicions. El dia 5 de juny, el club farà
l’acte de cloenda de la Marxa al
col·legi La Salle (20h).

L’AE Can Cuiàs ha ampliat el
seu ventall esportiu amb la creació d’una nova secció d’excursionisme que es va constituir oficialment l’octubre de 2014. Durant
tot aquest temps, el Centre Excursionista Can Cuiàs (CECC)
ha organitzat activitats de corda, treeking i acampada, excursions a indrets com La Mola, Tagament o el Turó de Montcada
i Reixac i tallers relacionats amb
l’entorn natural. Durant el mes
de març, el CECC va preparar
un taller perquè una quarantena de nens i nenes fabriqués
cases de fusta per a ocells que
es van col·locar al parc de Collserola. Actualment, el CECC
està format per uns 40 membres fixes i uns 80 eventuals
que participen en determinades activitats. Per a més informació, es pot contactar amb el
Centre Cívic de Can Cuiàs o al
Facebook, a la pàgina Cen Excursionista Can Cuyás.

CECC
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barret amb el rendiment d’aquest equip’

posició de l’exigent grup gironí

XX

Antonio Moya deixa la direcció de l’equip per ocupar un nou càrrec a la junta directiva del club vermell

Antonio
Moya
Entrenador
EF Montcada

Rafa Jiménez | #" m"* n$"
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Ha complert els objectius acabant a la quarta posició?
Ens hem de treure el barret amb
el rendiment d’aquest equip.
Hem jugat al grup amb més
nivell d’exigència des de que estem a Primera Catalana.
Un projecte consolidat a la categoria des de fa anys.
Aquest grup de jugadores té
qualitat i, a més, està compromès en la defensa d’un escut i
d’una ciutat.
No seguirà a la banqueta. Per
quins motius?
Per manca de temps i perquè
hi ha altres projectes dins del
club que no em permeten fer
les dues coses a l’hora | RJ

ARXIU/RAFA JIMÉNEZ

lliga al quart lloc del grup 2n de
1a Catalana amb 56 punts (18
victòries, 2 empats i 6 derrotes).
L’equip d’Antonio Moya, que
no continuarà a la banqueta, no
va poder jugar el 17 de maig el
seu últim partit a casa ja que el
Palautordera no es va presentar. Aquesta incompareixença,
afegida a la derrota del cinquè,
l’UE Cabanes, va provocar que
el matx ajornat al camp del campió, l’UE Porqueres, que es va
disputar el 20 de maig i que va
finalitzar amb victòria vermella
per 3-4, no tingués cap transcendència. L’Escola, que la temporada passada va ser subcampiona
al grup 2n, ha notat el canvi de
passar al 3r. “Les jugadores gi-
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El tècnic Antonio Moya es dirigeix a les seves jugadores en el descans d’un partit d’aquesta temporada disputat a l’estadi de Can Sant Joan

ronines no són tan bones tècnicament, però són millors a
nivell físic. A més, hem disputat molts partits en dissabte i

algunes companyes no podien
jugar per motius de feina”, diu
Ana Escudero, que, als seus 32
anys, acumula 19 al club: “Porto

toda la vida aquí. Al principi,
ens marcaven 20 gols per partit i ara estem a la parta alta de
Primera Catalana”.

FUTBOL. QUARTA CATALANA

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’equip revelació no va poder sumar la setena victòria seguida al camp de l’At. Sant Pol

El partit d’anada es jugarà el 23 de maig a la Ferreria (18h)

Rafa Jiménez | !00)M
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El CD Montcada B, que va tancar
la lliga a Quarta Catalana amb
una golejada contra el CF Montornès (6-1), es jugarà l’ascens a 3a
Catalana contra el CE Canyelles
B, segon classificat al grup 17è
amb 64 punts. L’equip de Miguel
Ángel Romero, segon del grup 8è
amb 68, haurà de jugar el primer
partit a l’estadi de la Ferreria. Serà
el 23 de maig, a les 18h. La tornada es disputarà el 3l de maig al
Municipal de Canyelles.

der sumar al camp de l’At. Sant
Pol (2-1) la setena victòria seguida
al grup 2n de Segona Catalana.
Aquesta derrota l’allunya de les
opcions de disputar la promoció
d’ascens a Primera Catalana. A
manca de dues jornades per al final de la lliga, els de Can Sant Joan
continuen a la quarta posició i es
queden a quatre punts del segon
lloc, que ocupa el Premià CE.

RAFA JIMÉNEZ
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RAFA JIMÉNEZ

les opcions de jugar la promoció

El Canyelles B, rival del CD
Montcada B a la promoció
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en una meritòria quarta posició

RAFA JIMÉNEZ

‘Hem complert els objectius’, comenta el tècnic Alfonso Torres, qui continuarà al càrrec
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L’UD Santa María ha finalitzat
al quart lloc del grup 8è de 4a
Catalana amb 56 punts, tot i que
està pendent d’un partit ajornat de
l’Ametlla AE C que el podria fer
baixar al cinquè. “Hem complert
amb els objectius fixats: ser un
equip seriós i canviar la imatge
del club”, ha dit el tècnic Alfonso
Torres, qui continuarà la propera
temporada amb l’objectiu “d’intentar lluitar per l’ascens” | RJ
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El CD Montcada, que va perdre a la darrera jornada al camp de l’UE
Mollet (1-0), s’acomiadarà de Primera Catalana amb el seus dos últims partits contra el líder, el CE Júpiter, i l’UE La Jonquera. El darrer
matx a l’estadi de la Ferreria es jugarà el 24 de maig contra un Júpiter
que només necessita un punt per proclamar-se campió de lliga i pujar
a Tercera Divisió. Els verds continuen cuers amb 14 punts | RJ
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FIL DIRECTE AMB...

JAVI RUIZ (BRONCESVAL)

La lliga es tancarà amb un últim derbi entre l’FS Montcada B i l’AE Can Cuiàs A

El tècnic valora la seva primera temporada al Broncesval

Rafa Jiménez | !00)M

Javi Ruiz va arribar la primavera
passada a l’FS Montcada amb l’objectiu de treballar en un projecte de
tres anys amb una plantilla formada per jugadors joves. Després de
la primera temporada, Ruiz fa una
valoració molt positiva: tot i alguns
patiments, l’equip ha mantingut la
categoria a Segona B i ha aconseguit una històrica classificació per
a la final a quatre de la Copa Catalunya que es disputarà al mes de
setembre.

ARXIU/RAFA JIMÉNEZ

L’EF Montcada ja no depèn de si
mateixa per assolir la permanència a Primera Catalana. L’equip
de José Luis Carrasco es va complicar la vida a l’última jornada
amb una derrota a casa contra
un rival directe com l’AD Castellnou (7-9). Els tres últims baixen
de categoria i els vermells, que
són quarts per la cua amb dos
partits per disputar, només tenen
un punt d’avantatge respecte el
Castellnou, antepenúltim que
encara ha de disputar tres partits,
un d’ells contra l’AE Can Cuiàs.
La lliga es tancarà el 30 de maig
amb un derbi entre l’FS Montcada B i el Can Cuiàs que, empatats
a punts, lluiten per ser sisens.
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El juvenil B de l’FS Montcada es va emportar la victòria en el derbi contra
l’EF Montcada corresponent a la penúltima jornada del grup 2n de Segona
Divisió que es va disputar el 16 de maig al pavelló Miquel Poblet. A manca
d’un partit per al final de lliga, l’FS Montcada B, que també va guanyar
el derbi de la primera volta per 1-3, és quart amb 55 punts mentre que
l’equip vermell ocupa la novena posició amb 28 | RJ

Com valora la temporada?
Els jugadors han après a competir.
Hem millorat a la segona volta en
una lliga molt igualada. A la part final, hem guanyat més punts i hem
sabut com jugar contra gent més
experimentada.
Li sembla bona l’onzena posició?
Sempre dic que la classificació és
una amiga molt fidel, però molt
dura perquè et diu les veritats a la
cara i si estàs on estàs, és perquè
t’ho mereixes. És un any d’apre-

HANDBOL. PRIMERA CATALANA FEMENINA
 

Ä¡ Ã ÅÆ 



es queda sense opcions de pujar
A manca de dues jornades per al final, no pot arribar a les dues primeres posicions

nentatge i, com es diu ara, els nois
progressen adequadament.
Esperava aquest èxit a la Copa
Catalunya?
Si sóc sincer, no. Els nois han treballat molt i han fet un gran esforç
per classificar-se. En el partit contra
l’Hospitalet, el públic ens va donar
suport i ens encantaria poder veure el pavelló Miquel Poblet sempre
amb aquest aspecte. Sens dubte, és
un gran èxit per al club | RJ
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PEDRO DELAMO

El femení del CH La Salle no
podrà pujar a Lliga Catalana.
A manca de dues jornades per
al final de la segona fase, l’equip
de Pau Lleixà s’ha quedat sense
opcions per arribar a les dues
primeres posicions que permeten
disputar el Top-4. Les montcadenques, que van perdre el seu
últim partit a la pista de la Unió
Esportiva Sarrià (25-18), ocupen
el quart lloc del grup A amb 7
punts i un balanç de 3 victòries,
1 empat i 4 derrotes. “No hem
donat el rendiment esperat.
Hem treballat bé els partits,
però no hem estat encertades
en els moments importants i

RAFA JIMÉNEZ

la salvació a manca de dos partits

‘La classificació és una
amiga fidel, però dura’
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les rivals no perdonen. La part
positiva és que les juvenils han
agafat experiència”, diu Pau

Lleixà, qui encara no vol confirmar si continuarà o no dirigint el
femení lassal·lià | RJ

TAEKWONDO
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l’EF Montcada ha iniciat una nova
etapa en la seva carrera. Després
d’aconseguir el subcampionat de
lliga amb l’Escola, Adriano Bujalance va deixar l’equip per treure’s
el títol d’entrenador nacional. Un
cop aprovat, el cerdanyolenc estava dirigint aquest any un equip
femení de les categories inferiors
del Sant Gabriel fins que li va arribar una oferta que no ha pogut
rebutjar. El 14 de maig, Bujalance
va viatjar fins a Xina per formar
part del cos tècnic de la Lama
Football Academy que dirigeix Toni
Díaz, exentrenador de la Grama-
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net a Tercera Divisió, a dues ciutats xineses: Xi’an i Chongquing.
“Fins ara, entrenar era com un
hobby, però aquest és un canvi
molt radical i és un pas més en
la meva carrera a les banquetes”,
ha comentat Bujalance | RJ
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edició dels Premis Esportius

Soo Mi Jo Lee i el trio 2 A masculí van aconseguir l’or

Les candidatures s’han de presentar abans del 20 de juny

Soo Mi Jo Lee, del club Lee
Young Montcada, va guanyar
la medalla d’or en màster 1 a
l’Open d’Espanya de Poomsae i
Free Style que es va disputar entre
el 10 i el 12 d’abril a Pontevedra
i que era vàlid per al Campionat
d’Europa. José Luis Estudillo,
Arnau Alemany i Sergi de Castro també aconseguir l’or en trio

2 A. Jennifer Romanos, Elena
González i Sara Sandoval van ser
plata en trio 1, mentre que Diego
Carrillo, Yago Bernárdez i Javier
Caparrós es van penjar el bronze en trio 2 B. Miriam Caravaca
també va ser bronze en free style
poomsae sots-17. El proper repte
serà el Campionat d’Espanya del
29 al 31 de maig a Oropesa | RJ

LEE YOUNG

medalles a l’Open Espanya
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L’IME torna a convocar els Premis Esportius que recompensaran als millors esportistes locals
de la temporada 2014-2015. L’entrega de guardons tindrà lloc el
3 de juliol al Teatre Municipal,
a les 20h. L’objectiu d’aquests
premis és potenciar el reconeixement social de la pràctica esportiva i posar de manifest l’esforç i

la dedicació dels esportistes, les
entitats i les persones vinculades al món de l’esport local. Les
persones o entitats interessades a
presentar candidatures han d’entregar els seus historials fins al
22 de juny al registre d’entrada
de l’OAC. La documentació que
cal aportar i les bases es poden
consultar a www.montcada.cat | LR
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.....Minut i resultat....................................
AGILITY

MOUNTAIN BIKE

del podi del Mundial Wao d’Agility

Anna Villar guanya una
prova de l’Open Espanya

Tornen a estar entre els millors del món després del subcampionat de l’any passat

Nou triomf de la ciclista després de tornar de la Titan Desert

Rafa Jiménez | !00)M
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van pujar al tercer esglaó del podi
al Mundial Wao d’Agility que es
va disputar entre el 14 i el 17 de
maig a Ermelo (Holanda) amb la
participació de 54 països. Després
de realitzar quatre pistes de classificació contra 62 participants de
tot el món, Ferrer i Sira, que l’any
passat es van proclamar subcampions del món a Itàlia, van fer
un bon paper en una final molt
igualada. “Estem molt contents
perquè hem tornat a pujar
al podi. Ha estat un Mundial
molt vibrant fins a l’últim moment perquè la diferència amb
el quart classificat va ser de tan

MARÍA MERCEDES RAMÓN
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David Ferrer i la seva gossa Sira, al tercer lloc del podi del Mundial Wao d’Agilty a Holanda

sols mig segon”, ha valorat David Ferrer, qui va competir amb
la seva gossa en representació de
la selecció espanyola i que l’any

passat va ser considerat com el
millor esportista montcadenc a
l’entrega del Premis Esportius
que organitza l’IME.
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TENNIS DE TAULA

El sènior B del TT La Unió
ascendeix a Segona B

BÀSQUET
 #$  Ã % &'

y

llés-Cannondale by Gaes, va guanyar els Internacionales Montaña
Palentina, quarta prova de l’Open
d’Espanya Cofidis XCO, que es
va disputar el 9 i 10 de maig a
Aguilar de Campoo i que suposava el debut aquesta temporada de
la montcadenca en aquesta competició. Villar, qui venia de finalitzar
la Titan Desert que es va disputar
entre el 27 d’abril i el 2 de maig,
va ser segona a la contrarellotge i
va guanyar la cursa. La següent
prova de l’Open d’Espanya serà el
6 i 7 de juny a Osca | RJ

OPEN D’ESPANYA
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El primer equip no s’ha pogut mantenir a Segona A

i disputarà la fase final per al títol

5' 6!67&!' ! !À-)4 '")$&   0$'*t de Francisco Javier Aguado, vestit de blanc

RAFA JIMÉNEZ

El sots-21 A de l’UB MIR disputarà la fase final per al títol
després de ser quart al grup 2n
del nivell A2. L’equip de Miguel
Ángel Ganella jugarà una eliminatòria a partit únic el 23 de maig
a Rubí contra el CES Bosco Rocafort, campió del grup 1r i que
ja ha pujat directament. Si supera
aquest partit, els blaus disputaran la semifinal un dia després a
la mateixa seu. “L’objectiu era
jugar les fases. El que vingui
serà un premi, però no em preocupa el rival si estem al nostre
millor nivell”, diu Ganella | RJ

RAÜL RIVAS

El 23 de maig, jugarà una eliminatòria a partit únic a Rubí contra el Bosco Rocafort

5 '$*'* A buscarà una de les dues places que encara queden lliures per pujar de categoria

BÀSQUET

Gabriel
Redondo
deixa l’UB MIR
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La prova ciclista popular que organitza el Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs es va celebrar el 17 de maig amb unes temperatures
més pròpies de l’estiu. Tot i la bona resposta del públic, hi hagut una petita
davallada en el nombre de participants respecte anys anteriors | RJ

Gabriel Redondo, qui va arribar
l’any passat a l’UB MIR per ocupar el càrrec de director esportiu,
no continuarà al club blau la propera temporada. El tècnic es va
acomiadar amb una carta que es
va publicar a les xarxes socials
i al web de l’UB MIR. D’altra
banda, el club ha obert, fins al 19
de juny, el termini d’inscripcions
per a la propera temporada | RJ
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feia aquesta temporada el seu debut
competitiu a la 3a Provincial, va
aconseguir el 17 de maig l’ascens
a Segona B després de derrotar a
l’última jornada el Premià de Mar
(5-1) gràcies als punts aconseguits
per Néstor Troncoso, Miguel Gil i
Dani Mateo. L’alegria per al club
de Mas Rampinyo no va poder ser
completa ja que el primer equip no

va poder mantenir la categoria a
Segona A després de caure contra
el CTT Sallent (1-5) i haurà d’esperar possibles renúncies. “La valoració de la temporada és molt
positiva perquè tots els jugadors
han donat el màxim i només els
contratemps han pogut amb nosaltres”, ha explicat Franscisco Javier Aguado, un dels responsables
del TT La Unió | RJ

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
+, -./01/ 2.40567145 789647:., Vicente Álamo, que estava
jugant al Benfica portuguès, ha anunciat la seva retirada als 39
anys a causa d’una lesió al maluc.
L’FS Montcada ha convocat totes les famílies vinculades al club a
una reunió que es farà el dia 28 a la Casa de la Vila (20h) per explicar projectes de futur i presentar el nou equip de coordinació.

Més informació a
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2a quinzena | Maig 2015

Esports

MONTCADA AQUA

.....Viu l’Esport.............................

Oferta de cursets
intensius de
natació

FUTBOL FORMATIU

ca les
protestes contra el repartiment d’espais
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Montcada Aqua ha obert el
termini d’inscripcions per als
cursets de natació intensius que
es faran entre el 29 de juny i el
24 de juliol i que s’oferiran per
a nens i nenes que tinguin entre
sis mesos i 15 anys d’edat. Les
inscripcions s’han de fer de forma presencial, de dilluns a dissabte, de 9 a 14h i de 16 a 20h, a
les instal·lacions del carrer Tarragona, 32. Hi ha preus especials
per als socis de Montcada Aqua i
es pot obtenir més informació al
telèfon 935 650 996.

El club verd i la comissió de pares i mares s’intercanvien acusacions amb l’IME, l’EF Montcada i el PSC
 i

I 

participar el 15 de maig en la
primera de les dues manifestacions –la segona es fa el dia
22– convocada per la comissió
de pares i mares del futbol formatiu del CD Montcada en protesta per l’assignació dels espais
d’entrenament durant aquesta
temporada. La comissió de pares i mares ha acusat l’IME en
un escrit d’estar “subordinat a
la voluntat del PSC” i d’actuar
“de manera discriminatòria”,
posant èmfasi en la vinculació
d’alguns membres de la junta de
l’EF Montcada amb el PSC.
Aquestes acusacions han rebut
resposta per part de l’IME, l’Escola i el PSC. En un escrit emès
per l’IME, el regidor d’Esports,
Marc Rodríguez (PSC), qualifica de “clara maniobra política
en periode electoral” el moviment de protesta engegat per
l’entorn del club verd i acusa la
seva directiva de manipular els
pares i mares. El regidor d’Esports també explica que el consistori ha rebut un requeriment
per part del Ministeri de Treball
i Seguretat Social en què es reclama al CD Montcada 7.842
euros, deute que impedeix que

Sincronitzada. Montcada Aqua,

RAFA JIMÉNEZ
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l’Ajuntament li hagi pogut pagar la subvenció del 2015.
Per la seva banda, l’Escola defensa en el seu comunicat la llibertat
de pensament polític dels seus
integrants i acusa l’entitat verda
d’haver generat “un problema”
quan va decidir crear uns equips
del planter per als que no disponia d’espai. El PSC també ha fet
un escrit en què denuncia el deute que el club té amb Hisenda i
on assenyala que el creixement
del planter verd “no pot anar en
detriment de la resta d’entitats
que utilitzen les instal·lacions”.

Per evitar aquest tipus de conflictes, els socialistes han proposat la
creació d’un codi ètic sobre l’ús
dels equipaments esportius municipals.
Per tancar el cercle, el CD Montcada ha fet un comunicat de resposta on diu que en breu aclarirà
l’afer del deute i que continuarà
potenciant el seu futbol formatiu.
També es reserva la possibilitat
de fer les accions legals oportunes respecte les acusacions que,
segons el seu parer, ha rebut per
part de l’IME i del PSC. El club
carrega durament contra el regi-

dor d’Esports, acusa l’Escola de
fer “seguidisme dels seus companys del PSC” i reafirma que
no “accepta lliçons de aquells
que han estat condemnats per
prevaricació” i que “han avergonyit la ciutadania”.

que farà portes obertes per a tots
els cursets de particulars i AMPES entre el 25 i el 30 de maig,
també ofereix un curs de natació
sincronitzada que durarà 10 dies
i que es farà per les tardes, en
dos torns, del 29 de juny al 10 de
juliol i del 13 al 24 de juliol. Les
inscripcions estan obertes fins
al 21 de maig i el curs s’adreça
a nens i nenes d’entre 7 i 16 anys
que ja sàpiguen nedar | RJ

IME

Inscripcions
obertes per als
casals esportius

ERC. Esquerra s’ha afegit a

aquest debat lamentant la “politització” que, segons el seu
parer, es fa de les entitats per
part del govern municipal i proposant una sèrie de punts per
millorar la relació amb el teixit
associatiu local.

T  H  

ifI

l’escola del TT La Unió

va a bon ritme –al tancament
d’aquesta edició, n’hi havia 480–,
l’IME manté oberta la possibilitat d’apuntar-se en alguns grups
dels seus casals esportius d’estiu
que començaran el 22 de juny i
s’allargaran fins al 31 de juliol a
diferents equipaments municipals. Les persones interessades
poden preguntar a les oficines de
l’IME (Tarragona, 32) o trucar
al telèfon 935 650 999.

Sis jugadors van participar a l’Open Benjamí Ciutat de Badalona

Jocs Escolars. La festa final de la

TENNIS DE TAULA
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Tennis de Taula La Unió va participar amb sis jugadors a l’Open
Benjamí Ciutat de Badalona per
equips que es va disputar el 9 de
maig. Distribuïts en tres equips

 C

35a edició es fa el 22 de maig, a
partir de les 17.30h, a l’exterior
del pavelló Miquel Poblet. Després de la desfilada, hi haurà jocs
½Xò i activitats lúdiques | RJ

formats per dos jugadors, el TT
La Unió va fer un bon paper,
destacant la sisena posició aconseguida per la parella formada
per Àlex López i Sergi Gil, ambdós de primer any | RJ

¾¾W
ð
ó

5' ')' O-K$&' ! !'0$ TT La Unió que van participar a l’Open Benjamí Ciutat de Badalona

La júnior Miriam Caravaca i l’infantil Ian Patón van guanyar la medalla d’or
al Campionat de Catalunya de Promoció Infantil de Tècnica i Pumse que
es va disputar el 26 d’abril al pavelló de la Mar Bella de Barcelona. Ambdós s’han classificat per al Campionat d’Espanya i aniran acompanyats
per Lucas Fernández, plata a la categoria infantil. L’aleví Álex Ortiz va obtenir el bronze mentre que Jan Nadal i Diego Martín van acabar cinquens.
La resta de representació del Lee Young va estar formada per Daniel Verdugo, Adrián Ballesteros, David Franco, Enric Espel, Andrés López, Sara
Fresneda, Lucía Martínez, Tadeo Paredes, Diego Sort, Xavier Rodríguez,
Álex Alcaraz i Angie Soon -a la foto, amb els premis de participació | RJ

ARXIU/MONTCADA COMUNICACIÓ

TT LA UNIÓ
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2a quinzena | Maig 2015

Esports
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BÀSQUET

al Campionat de Catalunya

El pre-mini A i els dos equips mini
de l’UB MIR guanyen les seves lligues

El club montcadenc va aconseguir un total de 14 medalles
E  Z  [ E  \]

la Franco i els infantils Hugo
Villaitodo i Lucía Franco van
guanyar la medalla d’or en kata
al Campionat de Catalunya de
Kyokushinkai que es va disputar el 9 de maig al pavelló Miquel Poblet. En aquesta prova, i
a la categoria infantil masculina,
el Shi-Kan va ocupar les tres primeres posicions ja que Eric Ruiz
¶º i Francesc Cinca va acompanyar
»ñ

Els tres conjunts han fet un gran temporada i van celebrar el títol a l’última jornada
Rafa Jiménez | +$"*0
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Villaitodo al podi. El club montcadenc va aconseguir vuit medalles més: el júnior Kevin González va guanyar la plata en kata
i es van emportar el bronze els
sèniors Rubén Serrano (kata),
Marta García (kata) i Francesc
Carbajal (kumite, -75 kg), el júnior Eric Puig (kumite, -75 kg), el
cadet Amin Khella (kumite, -60
kg), l’aleví Pau Ruiz (kata) i el
benjamí Xavi López (kata) | RJ

¶}

|ð{

¸ð
5 4&!6)") A ( 0!!7&& ! *1*$ !'4&ÿ' ! *"0&  )K 67 -" ()0*~&) 0$"*&  $0 *

FOTOS: SHI-KAN

Els dos equips mini i el pre-mini
A de l’UB MIR van conquerir les seves lligues el 16 i 17 de
maig. El mini A de Montse Puig
ha guanyat els 14 partits que ha
disputat al grup 4t del nivell C-1,
mentre que el mini B de Fernando Flores ha estat el campió
d’una lliga molt igualada amb 10
victòries i 2 derrotes al grup 3r
del nivell C-2. El pre-mini A de
Pol Jordà només ha perdut un
partit al grup 2n del nivell C-1.
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subcampió estatal
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proclamar subcampió d’Espanya
en kumite -30 kg defensant els
colors de la selecció catalana al
Campionat d’Espanya Infantil
que es va disputar els dies 25 i
26 d’abril a Córdoba | RJ

> Trobada d’escoles

de bàsquet al Viver
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maig una trobada d’escoles de
bàsquet a la pista exterior del
col·legi El Viver amb el CB Lliçà
de Vall i l’AMPA Ripollet com a
clubs convidats. Mentre es disputava cada partit, els nois i noies
que no jugaven van poder fer un
circuit de tecnificació | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA
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Trofeu BCN Comarques

IME/JAM

Tres de les seves gimnastes es van classificar per a la fase final

La Milla Urbana complirà el seu
desè aniversari a la Festa Major

El CGR La Unió va disputar el
3 de maig la primera fase del trofeu BCN Comarques a Montornès del Vallès. Paula Blasco (alevina de nivell B), Maria Bello i
Paula Serrano (infantils de nivell
B) van passar a la fase final. El
2 de maig, el CGR La Unió va

participar al Trofeu Espiral de
Colors de Sabadell. En conjunts,
l’equip benjamí d’Iniciació va ser
primer mentre que les alevines
d’Iniciació i les infantils de nivell
A van ser terceres. En individual,
la pre-benjamina Sheila Roger va
acabar tercera en Iniciació | RJ

ARXIU/MONTCADA COMUNICACIÓ

Les inscripcions, al preu de 2 euros, es poden fer fins al dia 26 o quan s’arribi als 600
Les inscripcions per poder participar a la Xa Milla Urbana
que es disputarà el 31 de maig
dins dels actes de la Festa Major a la rambla dels Països Catalans, ja es poder fer fins al dia
26 o fins que s’arribi als 600
inscrits.
El preu de la inscripció és de 2
euros i es pot fer per Internet,
al web de la JAM (www.jam.cat),
o de forma presencial, a les
instal·lacions que la JAM té a
les pistes de la Ferreria (c/ Progrés, 27), de 17.30 a 20h | RJ

 

Carlos Cera va ser el guanyador de la primera edició de la Milla Urbana que es va disputar al 2005
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El grup de gimnastes de la Unió durant la final dels Comarcals que es va disputar a Badia

