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tius a Primera, el descens del 
CD Montcada, que es va certi-
fi car matemàticament a mitjans 
d’abril, permetrà que tots dos 
equips tornin a compartir ca-
tegoria, ja que, a manca d’una 
jornada per al fi nal de la lliga, 
l’UE Sant Joan-Atlètic s’ha que-
dat sense opcions de disputar 
la promoció d’ascens a Primera 
Catalana. Almenys, la Unión va 
superar el Singuerlín (4-3) en el 
darrer partit a casa i, si guanya a 
l’última jornada al camp del Lle-
fi à, acabarà la lliga en un magní-
fi c tercer lloc.
Fa 14 anys que el CD Montca-
da i la Unión no coincideixen a 
la mateixa categoria. Va ser a la 
temporada 2000-2001, a la Sego-

na Regional, en aquell moment el 
penúltim esglaó del futbol català. 
El CD Montcada encara jugava 
al camp de terra de la Font Freda 
i a les hores la Unión va fi nalit-
zar la lliga a la quarta posició, un 
lloc per davant dels verds. Al fi -
nal d’aquella temporada, el club 
que presidia Antonio Alcalá va 
comprar la plaça que El Corte 
Inglés havia deixat lliure i l’equip 
va pujar dues categories de cop, 
passant a la Regional Preferent. 
Al juliol del 2002, els destins del 
Montcada i la Unión es van tor-
nar a trobar gràcies a un acord de 
col·laboració basat en dos punts: 
la cessió de jugadors i la possibili-
tat que els socis poguessin entrar 
gratis als dos camps. Eren temps 
d’unió al futbol montcadenc ja 
que al 2004 els planters del CD 

Montcada i de l’Escola de Futbol 
de Can Sant Joan es van fusionar 
per crear l’actual EF Montcada. 
L’acord entre el Club Deportiu 
i la Unión es va trencar al 2007 
per desavinences. Va ser dos me-
sos després de la inauguració de 
l’estadi de la Ferreria, escenari on 
el CD Montcada va passar a ju-
gar a Primera Catalana a partir 
del curs 2007-2008 gràcies a la 
desaparició del FC Barcelona C.

Hi haurà derbi? De cara al futur, 
la incògnita és saber si ambdós 
clubs compartiran el mateix 
grup i es podrà tornar a veure un 
derbi ofi cial. “El més lògic seria 
que el CD Montcada jugués al 
nostre grup perquè s’han de 
tenir moltes infl uències a la 
federació perquè et canviïn de 

grup. Seria espectacular tornar 
a viure aquest partit i el que 
pensi el contrari, s’equivoca”, 
diu el president del club de Can 
Sant Joan, José González. 
També es un misteri saber qui 
se sentarà a cada banqueta. José 
Luis García va confi rmar, des-
prés de la derrota a l’últim par-
tit com a local contra el Júpiter 
(1-2), que no continuarà al club 
verd: “Ja li vaig comunicar a 
la junta fa tres setmanes que 
no seguiria. No tenia pensat 
entrenar aquest any i vaig ve-
nir al club només per l’amistat 
que m’uneix amb el director 
esportiu, Cristóbal Casado”. 
A Can Sant Joan, José Manuel 
Martín ‘Pinti’ encara no ha ga-
rantit la seva continuïtat després 
de quatre anys al club.

Rafa Jiménez |  ���!!"#

Els de Can Sant Joan no pujaran a 1a Catalana i tornaran a estar al mateix nivell que els verds 14 anys després
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coincidiran a la mateixa categoria   

El CD Montcada B haurà de 
marcar en el partit de tornada de 
la promoció d’ascens que es dis-
putarà el 30 de maig al camp del 
CE Canyelles B (18h) per tenir 
opcions de pujar a Tercera Cata-
lana. El partit d’anada, que es va 
jugar el 23 de maig amb un gran 
ambient a l’estadi de la Ferreria, 
va fi nalitzar amb empat (1-1). 
Gràcies a una acció de Fernando 
Hernández a 20 minuts del fi nal, 
l’equip de Miguel Ángel Romero 
va poder neutralitzar el primer 
gol dels barcelonins que els hi 
dóna un lleuger avantatge per 
al partit de tornada. “L’elimi-
natòria està un 55-45% a favor 
d’ells pel fet d’haver marcat a 
domicili i perquè l’empat sen-
se gols els afavoreix. L’equip, 
però, té moltes ganes que 
arribi el partit de tornada i 
crec que tenim opcions de pu-
jar”, ha dit Romero.

El sènior B verd 
haurà de marcar 
al camp del 
Canyelles B per 
pujar a Tercera
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NATACIÓ
Marina Castro competirà als Jocs 

Europeus liderant el rànquing 

mundial júnior dels 1.500 metres
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L’EF Montcada haurà d’esperar a l’última jornada per saber si con-
tinuarà a Primera Catalana. L’equip de José Luis Carrasco va caure 
el 24 de maig en el partit ajornat contra el SAFA Anosda Sabadell 
(4-6) i va tenir la sort que l’AD Castellnou, que és tercer per la cua 
amb un punt menys que els montcadencs, perdés  dos partits ajor-
nats contra l’AE Can Cuiàs (9-3) i el CFS Cerdanyola 2006 (5-7). 
L’EF Montcada tancarà la lliga el 31 de maig a la pista del segon, el 
CD Can Parellada. Els vermells estaran salvats si guanyen o si l’AD 
Castellnou perd un dia abans contra l’Ol. Floresta B. L’FS Montcada 
B i l’AE Can Cuiàs s’enfronten el dia 30 (18.15h) al pavelló Miquel 
Poblet en l’últim derbi de la temporada | RJ

El sots-21 A de l’UB MIR perd 
l’eliminatòria del play-off
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.....Minut i resultat....................................

L’esport torna a tenir, un any més, el seu espai propi durant la Festa 
Major. El dia 30 tindran lloc tres activitats esportives: la jornada de tir 
al plat, que es farà al camp de tir de Can Piqué amb l’organització 
de la Societat de Caçadors El Tordo; els escacs al carrer Major amb 
l’UE Montcada, i un 3x3 de bàsquet de l’UB MIR a la rambla dels 
Països Catalans. El dia 31, serà el torn de l’acte principal: la desena 
edició de la Milla Urbana, a càrrec de l’IME i la JAM, també a la 
rambla. Al tancament d’aquesta edició, havia 143 inscrits | LR
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El sots-21 A de l’UB MIR no va poder 
superar la primera eliminatòria del play-off 
pel títol que es va disputar el 23 de maig a 
Rubí. L’equip de Miguel Ángel Ganella, quart 
al grup 2n del nivell A2, va perdre contra el 
CES Bosco Rocafort, campió del grup 1r, 
per 53-45. La victòria fi nal va ser per al CB 
Pedagogium, que va superar el B. Rocafort 
(65-88) a la tercera ronda. Tot i aquesta 
derrota, els responsables del sots-21 tenen 
la intenció d’inscriure l’equip a un nivell 
superior per a la propera temporada | RJ
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necessita guanyar 
al camp del segon o 
esperar una derrota 
d’un rival directe per 
salvar-se

Bon debut de Carlos Cera 
en una marató de muntanya
Carlos Cera va fi nalitzar a la 35a 
posició a la Zegama-Aizkorri que es va 
disputar el 17 de maig al País Basc. 
Cera, qui va participar a causa de la 
lesió d’un company que li va cedir el 
dorsal, va fer els 42,195 quilòmetres 
(amb un desnivell acumulat de 2.736 
metres) en un temps de 4 hores i 
26 minuts i s’ha guanyat el dret a 
participar a les dues properes edicions 
d’aquest prova de prestigi mundial | RJ

ATLETISME

fpjqrki sitqpi u nalitza la 
Ultramarató Trencacims
Ernesto Romero (Nutrisport-Maes) 
va fi nalitzar a la 74a posició a la 
Ultramarató Trencacims Paüls que 
es va disputar el 16 de maig a les 
terres de l’Ebre. El montcadenc va 
fer els 50 quilómetres (+4000 m.) 
en 10 hores i 11 minuts | RJ 

ATLETISME
vnjowonkxpqr nyr
Premis Esportius 2015
Encara es poden presentar a l’OAC 
de l’Ajuntament fi ns al 22 de juny 
les candidatures per optar a alguns 
dels guardons dels Premis Espor-
tius que organitza l’IME. L’acte 
d’entrega dels premis es farà el 3 
de juliol al Teatre Municipal | RJ  
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Segona posició 
del CG La Unió
L’equip infantil A del CG La Unió 
(Nayla Hernández, Marta Váz-
quez, Núria Álvarez, Maria Bello, 
Marina Ribota –foto– i Paula Cano) 
va ser segon a l’Open del Consell 
Esportiu de Sabadell i disputarà la 
fase fi nal del BCN Comarques | RJ

Inscripcions per als 
casals esportius
Encara es poden fer inscripcions 
en alguns grups dels casals 
esportius d’estiu que organitza 
l’IME a diferents equipaments 
municipals i que començaran el 
22 de juny. Per a més informació 
es pot trucar al 935 650 999 | RJ
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Més de 600 infants i joves van 
participar a l’acte de cloenda de 
la 34a edició dels Jocs Escolars 
que es va celebrar el 22 de maig 
davant del pavelló municipal 
Miquel Poblet amb l’organitza-
ció de l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el Consell 
de l’Esport Escolar a Montcada 

i Reixac (CDEM). L’acte es va 
iniciar amb la desfi lada de totes 
les escoles de primària, instituts i 
clubs que han participat als Jocs, 
tant en lligues locals, com a co-
marcals (handbol, futbol sala, 
natació i gimnàstica rítmica). La 
festa es va tancar amb un bere-
nar, jocs i activitats lúdiques | LR

El 22 de maig, es va tancar la temporada amb una festa

Uns 600 infants, a la 
cloenda dels Jocs Escolars

Tots els participants en els Jocs Escolars van fer la tradicional desfi lada de l’acte de cloenda
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badell, va oferir un gran rendi-
ment al trofeu Villa de Gijón 
que es va disputar el 23 de 
maig. La montcadenca va re-
baixar el seu temps personal 
en els 400 metres (4:19.31), 
en els 800 (8:50.48), fent la 
cinquena millor marca europa 
júnior de la temporada, i en els 
1.500 (16:41.90). Aquest últim 
registre és el millor de l’any a la 

categoria júnior i la converteix 
en la primera classifi cada al 
rànquing mundial de la seva 
edat i en màxima favorita per 
als Jocs Europeus, que es dispu-
taran entre el 12 i el 28 de juny 
a Bakú (Azerbaidjan). Per pre-
parar aquesta competició, Ma-
rina, nascuda al 1999 i júnior de 
segon any, va estar concentrada 
amb la selecció nacional júnior 
al CAR de Sierra Nevada entre 
el 4 i el 22 de maig.

NATACIÓ
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mundial júnior del 1.500 metres 
Arriba amb el millor temps, i com a gran favorita, als Jocs Europeus de Bakú 
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Segona manifestació
de l’entorn verd
Unes 120 persones van parti-
cipar el 22 de maig a la segona 
de les dues manifestacions –la 
primera es va fer el dia 15– 
convocades per la comissió 
de pares i mares del futbol 
formatiu del CD Montcada. La 
marxa es va iniciar a l’estadi de 
la Ferreria i va fi nalitzar davant 
la seu del PSC | RJ

Mireia Tejada, del Club Arquers 
Cerdanyola del Vallès, va acon-
seguir la victòria al Campionat 
de Catalunya a l’aire lliure de ca-
dets i sots-14 que es va disputar 
el 24 de maig a Olesa de Mont-
serrat. Tejada va guanyar en in-
fantil amb arc instintiu | RJ 

Mireia Tejada, 
campiona de 
Catalunya en 
infantil

TIR AMB ARC
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es va proclamar campió de lliga el 
23 de maig gràcies a una goleja-
da a la penúltima jornada contra 
el CD Llano (11-0). L’equip que 
dirigeix Jeús Lago només ha en-
caixat dues derrotes en 27 partits 
al grup 23è de Tercera i jugarà 
a Segona la propera temporada. 
“Vam començar fl uixets, però 
amb treball, humilitat i unió 
hem guanyat la lliga de forma 
merescuda”, ha dit el tècnic | RJ  

FUTBOL
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aconsegueix l’ascens a 2a Divisió
A manca d’una jornada, l’equip de Jesús Lago és, matemàticament, campió de lliga

¯°B��<FN  cos tècnic i familiars van celebrar el títol de lliga i l’ascens a Segona Divisió
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L’escola Sagrat Cor va organitzar durant el matí del 24 de maig la seva festa 
lúdico-esportiva amb diferents activitats programades a les instal·lacions 
de La Salle. El propers col·legis que faran les seves festes seran El Viver (6 
i 7 de juny), el Font Freda (13) i l’Elvira Cuyàs (20) | RJ    
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Trobada fi nal 
d’escoles de bàsquet
Més de 100 equips i 1.200 
participants, entre els que hi 
havia membres de l’UB MIR, 
van participar el 23 de maig a 
la Trobada Final d’Escoles de 
Bàsquet de Barcelona que es va 
fer a 14 pistes habilitades a les 
instal·lacions del Màgic Badalona 
i als voltants del Pavelló Olímpic, 
albergant uns 110 partits | RJ
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L’EF Montcada i el CD Mont-
cada tancaran la temporada 
amb el seus respectius torne-
jos. El club vermell el farà el 
cap de setmana del 13 i 14 de 
juny mentre que l’entitat verda 
l’allargarà tres dies entre el 19 
i el 21 de juny | RJ 

Tornejos de fi  de 
temporada del 
CD Montcada 
i l’Escola 
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M"F�"�  amb el president de la Federació
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