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L’equip sènior femení de l’Escola 
de Futbol Montcada ha aconseguit 
el seu objectiu i continuarà una 
temporada més a la Primera Ca-temporada més a la Primera Catemporada més a la Primera Ca
talana. Tot i perdre a l’última jor-
nada al camp del Badalona (3-0), 
les montcadenques es van veure 
beneficiades per les derrotes, hores 
més tard, del Sabadell i del Girona. 
El primer capítol d’aquesta jorna-El primer capítol d’aquesta jornaEl primer capítol d’aquesta jorna
da dramàtica, amb el partit de l’EF 
Montcada al camp del Badalona, 
no havia acabat gens bé. Les noies 
d’Antonio Moya dependien de sí 
mateixes per aconseguir la per-
manència, però no van fer un bon 
joc. Després d’acabar la primera 
meitat amb derrota per 1 a 0, les 
montcadenques van sortir a la re-
presa en busca de l’empat, però el 
seus plans se’n van anar a norris 
amb un segon gol en contra que va 
arribar massa ràpid. Amb el 2 a 0, 
el conjunt de Moya, que no ha su-
mat cap victòria a domicili en tota 
la temporada, es va enfonsar fins 
que va rebre un tercer gol.
Tot l’equip va estar molt pendent 
dels resultats dels matxs que els 
seus rivals directes van jugar a la 
tarda. Al final, la sort va estar del 
costat de les montcadenques, que 
podran continuar un any més a la 
Primera Catalana gràcies a les de-
rrotes del Girona, contra Les Pre-
ses (0-3), i del Sabadell, a casa del 
Bellavista Milán (3-2), que va su-
mar el triomf amb nou jugadores i 
gràcies a un gol en l’últim minut. 

Les montcadenques, que una set-
mana abans havien perdut contra 
el Palautordera (1-5), han finalitzat 
la lliga a la cinquena posició per la 
cua amb 33 punts i un balanç de 9 
victòries, 6 empats i 19 derrotes. El 
goal average particular amb el Sabagoal average - particular amb el Saba particular amb el Saba
dell li ha donat la salvació. Baixen 
de categoria, juntament amb les 
sabadellenques, Girona, Sant Ponç 
i Palafrugell. Aquesta llista encara 
podria canviar ja que alguns clubs 
volen presentar un recurs contra el 
Breda, que no es va presentar a ju-
gar al camp del Cornellà de Terri a 
la 32a jornada.

Canvi de tècnic. Antonio Moya ja 
ha anunciat que deixa el seu càrrec 
després de tres temporades i pas-
sarà a entrenar l’equip cadet A del 
club. Encara no es coneix qui serà 
el seu substitut.

Rafa Jiménez |  Redacció

L’Escola salva la categoria l’última 
jornada per les derrotes dels rivals

L’equip sènior femení de l’EF Montcada continuarà a la Primera Catalana un any més

L’equip continuarà un any més a la Primera Catalana, però ho farà sense Antonio Moya, que deixa la banqueta

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA
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‘KUKK KI’ DIU ADÉU
Després de deixar l’equip a Primer
Territorial, el tècnic de la UE Sant Joa
anuncia la seva marxa del club

ACORD DEL CFS MOS NTCADA
Mausa es converteix en el nou 

patrocinador del club de futbol 

sala, per a dues temporades

PÀG. 28 PÀG. 29

l’entrevista. Antonio Moya, entrenador de l’EF Montcada

-Patint, però s’ha aconseguit la 

permanència gràcies a dos rebots.

Sí, la forma és el de menys, el més 
important era no baixar. Volíem gau-
dir del nostre primer any a Primera 
sense angoixes, però el futbol és així 

de capritxós i, al final, ens ha donat 
una altra oportunitat.
-Quina puntuació dóna al seu equip?

Un 10. Hem tingut molts problemes: 
una categoria nova, una plantilla 
molt curta amb diverses absències, 
viatges llargs, horaris complicats... El 
nivell de compromís de les jugado-
res ha estat extraordinari.
-El partit a Badalona va ser el seu co-

miat a la banqueta. Per què se’n va?

Ja abans de començar aquesta 
temporada, havia avisat que seria 

el meu últim any. Les noies han 
d’evolucionar i no poden ser sempre 
l’equip d’Antonio Moya. Ja portava 
tres temporades i em quedo amb el 
més important: l’amistat de moltes 
noies de l’equip. 
-Quin serà el seu futur?

Ara assumiré més tasques a la 
junta directiva del club i entrenaré 
el cadet A. Òbviament, continuaré 
ajudant l’equip femení. Els hi dona-
ré un cop de mà sempre que m’ho 
demanin | RJ

“Aquest equip es mereix un 10 pel seu nivell de compromís”
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L’EF Montcada 
i el CD Montcada, 
en desacord sobre 
l’equip juvenil 

El CD Montcada i l’EF Mont-
cada tindran cadascú el seu 
propi equip juvenil. Les inten-
cions de l’entitat verda de fer 
un conjunt d’aquesta categoria 
per a la propera temporada 
havien provocat malestar a 
l’entorn de l’Escola. Tots dos 
clubs van mantenir diverses 
reunions per intentar trobar 
una solució. El CD Montcada 
va proposar gestionar un juve-
nil amb els colors i l’escut del 
club, però que portés el nom 
de l’EF Montcada. En la darre-
ra assemblea, el 3 de juny, els 
socis de l’Escola no van accep-
tar aquesta proposta. Modesto 
‘Tato’ Sanchís, vicepresident 
del CD Montcada, “respecta
però no comparteix” la deci-
sió del club vermell i ratifica 
que l’entitat no canviarà la seva 
idea i continuarà endavant amb 
les seves intencions de fer un 
conjunt juvenil. 

FUTBOL

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip juvenil durant un dels seus partits 
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‘Kuki’ no continuarà a la banqueta en
el segon projecte a Primera TerritorialTT
El tècnic decideix marxar i el seu lloc l’ocuparà Quique Berlinghieri, ex del Santa Maria 

La UE Sant Joan va posar fi a la 
temporada en el seu millor mo-
ment i va sumar la seva sisena 
victòria consecutiva contra el 
Martinenc (4-2) després d’aixecar 
el 0 a 1 amb què es va arribar al 
descans. Raúl, Zapata, Abdul i 
Pedro van donar la volta al mar-
cador amb els seus gols. Una 
setmana abans, els homes de Fer-
nando Gómez ‘Kuki’ havien su-
mat una altra golejada a Calella 
amb un espectacular 2 a 8.
Finalment, l’equip s’ha salvat sen-
se patiments i ja comença a pen-
sar en un nou projecte a la Prime-
ra Territorial sense ‘Kuki’, que ha 
decidit deixar la banqueta. “Crec 
que és el moment de deixar-
ho. Vull fer un agraïment a 

tots els que van confiar en mi i 
desitjo molta sort al club, que 
ha demostrat tenir una bona 
estructura per jugar a la Pri-
mera Territorial”, ha comentat 

el ja ex entrenador de la Unió 
que serà substituit per Quique 
Berlinghieri, ex del Santa Maria. 
El club farà la seva assemblea de 
socis el 19 de juny.

Rafa Jiménez |  Redacció

FUTBOL. UE SANT JOAN

El Santa Maria va finalitzar la 
temporada amb una victòria con-
tra el Poble Nou (4-3) que serveix 
com exemple de la seva irregular 
trajectòria d’aquest curs. Amb 
1 a 3 en contra a manca de 10 
minuts, els montcadencs van do-
nar-li la volta al marcador amb 
tres gols. A l’anterior jornada, 

els homes de Miguel Argüelles 
havien perdut al camp del Gor-
nal (4-2). Precisament, tot apunta 
que el tècnic que va substituir 
‘Tete’ continuarà l’any proper a 
la banqueta de l’equip de Terra 
Nostra. “Estem parlant amb la 
directiva i hi ha moltes possi-
bilitats de seguir al càrrec”, ha 
declarat Argüelles.

FUTBOL. SANSS TA MATT RIA

Javi Zapata, en una imatge del partit a casa contra el Santvincentí de la 30a jornada

L’equip finalitza el curs amb una remuntada contra el Poble Nou

Miguel Argüelles podria 
continuar a la banqueta

Rafa Jiménez |  Redacció

> El capità Xavi Alonso deixa el club
L’últim partit de la temporada a casa contra el Tàrrega, del tot intrans-
cendent, va quedar encara més en un segon pla davant l’anunci de Xavi 
Alonso, capità del CD Montcada, d’abandonar el club. Després de cinc 
temporades, Alonso deixa la disciplina verda a causa dels seus problemes 
físics. Una lesió al turmell li ha impedit jugar amb regularitat durant l’últim 
curs i el capità, que no pot operar-se per motius laborals, prefereix deixar 
l’exigència de la Primera Catalana. “Esportivament, aquesta ha estat la 

decisió més difícil de la meva vida. Estic molt agraït a la directiva, a 

l’afició, als meus companys i als entrenadors per aquests anys. Sempre 

portaré el Montcada al meu cor”, ha declarat el capità, que va rebre un 
petit homenatge al descans del partit contra el Tàrrega, a la imatge | RJ

El tècnic Miguel Argüelles ha convençut el president Ricardo Moya i pot continuar un any més 
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‘Tato’ agafa el relleu d’Emilio Artés TT
a la presidència del CD Montcada
L’equip s’acomiada de la temporada i del seu públic guanyant el Tàrrega (2-1)

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Emilio Artés ha deixat de ser 
president del CD Montcada. Un 
any després de la seva arribada 
al club, Artés va presentar la seva 
dimissió després de l’últim partit 
de la temporada contra el Tàrre-
ga. En la seva carta de renúncia, 
Artés al·lega manca de temps, per 
motius personals i professionals, 
per poder compatibilitzar el seu 
càrrec. “No tinc altre remei. No 
disposo del temps necessari. 
Em fa llàstima deixar aquest 
projecte, però confio plena-projecte, però confio plenaprojecte, però confio plena
ment en la gent que ara agafa 
el timó”, ha dit l’ex president.
L’assemblea de socis del dia 5 de 
juny es farà ja amb el nou presi-

dent, escollit per la junta directi-
va. Es tracta de Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, que fins ara feia les tas-
ques de vicepresident. “La junta 
ha decidit que sigui jo el nou 
president i només puc prome-
tre treball, entrega i total dis-
ponabilitat, a causa de la meva 
situació personal. Volem crear 
una bona estructura amb tas-
ques dividides entre els mem-
bres de la junta”, ha comentat el 
nou president que no patirà cap 
baixa més a la seva directiva.
En la mateixa setmana del canvi 
en la presidència, el club tam-
bé va confirmar la renovació 
d’Alfonso Pino com a entrenador 
de l’equip.

Adéu amb victòria. Després de 
tres derrotes consecutives, el 
CD Montcada es va acomiadar 
de la temporada i del seu públic 
amb una última victòria contra 
el Tàrrega (2-1). Paco Tamudo 
va fer el gol del triomf que tren-
cava l’empat a 1 del descans. Al 
matx anterior, els verds havien 
donat una imatge molt negativa 
al camp de l’Igualada amb una 
derrota per 6 a 0. “El balanç 
de la temporada és molt posi-
tiu, l’objectiu era mantenir la 
categoria i ho hem aconseguit 
sense patiments amb un grup 
jove format per molta gent 
de Montcada”, ha comentat 
Alfonso Pino. 

Rafa Jiménez | Redacció
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El Club Futbol Sala Montcada 
s’ha garantit el seu futur econòmic 
després de signar un nou acord 
de col·laboració amb l’empresa 
de material de construcció Mau-
sa, que té una de les seves naus al 
polígon Can Milans. L’acord, vàlid 
per a les dues properes tempora-per a les dues properes temporaper a les dues properes tempora
des, es va segellar a l’Ajuntament 
entre Pedro Litrán, gerent del CFS 
Montcada, i José Antonio Barra-Montcada, i José Antonio BarraMontcada, i José Antonio Barra
bés, director general de Mausa, 
amb la presència de l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), i el regidor 
d’Esports, Juan Parra (PSC). “No 

fem actes de patrocini, però te-
nim un projecte en expansió i vo-
lem col·laborar amb Montcada i 
Reixac”, va declarar Barrabés. 

Primers fitxatges. A nivell esportiu, 
i un cop confirmat que el primer 
equip iniciarà un nou projecte a la 
Primera Nacional B, el tècnic Juan 
Antonio Jaro ja ha lligat els tres pri-
mers fitxatges. Es tracta de Raúl i 
Javi, dos germans que provenen de 
l’Escola Pia, i Nau, que jugava al 
Montmeló. Continuaran el capità 
Javi, Miguelito, Jonathan, David 
Jiménez i Mario Litrán. 

El CFS Montcada ja té 
nou patrocinador

Rafa Jiménez  | Redacció

Mausa fa una aposta per a les dues properes temporades

FUTBOL SALA

> Alcaraz-Argon 18 no va a TarragonaTT
L’equip de competició del Club Ciclista Montcada va haver de renunciar a la 

e seva participació a la 50a Volta a Tarragona, del 2 al 6 de juny, per manca de 
pressupost. El club continua buscant un patrocinador per poder afrontar les 
properes competicions | RJ

Litrán i Barrabés rubriquen amb una encaixada de mans el nou acord de patrocini

> Optimisme del Lee Young cara al Campionat d’Espanya
El club Lee Young afronta amb optimisme el Campionat d’Espanya de Pumse que es disputarà el cap de 
setmana del 6 i 7 de juny a Torrelavega (Cantàbria) després dels bons resultats obtinguts al Campionat de 
Catalunya que es va celebrar el 17 de maig a Barcelona. En aquesta competició, el club montcadenc, que 
dirigeix José Santiago, va finalitzar al primer lloc de la classificació per equips després de sumar un total de 37 
medalles. Un dels grans triunfadors va ser Alberto Jo Lee, nou campió de Catalunya en categoria sènior | RJ

Félix Pérez, a 
prop d’anar al 
Mundial 

Félix Pérez, cinquè en arc recte al 
14è Campionat de Catalunya de 
3D que es va fer a Pardines el 24 de 
maig, podria participar al Campio-
nat del Món que es farà del 15 al 20 
de setembre a Giulianello (Itàlia). 
També a Pardines, Josep Sánchez 
i Salva Pérez van ser segons en arc 
recte veterà i arc recorbat sènior. 
D’altra banda, Raül Huedo, amb 
un gran palmarés com a campió 
d’Espanya i Catalunya, oferirà 
unes jornades formatives de tèc-unes jornades formatives de tècunes jornades formatives de tèc
nica i competició amb arc lliure 
els dies 6, 7, 13 i 14 de juny a les 
instal·lacions del club. 

TIR AMB ARC

> La Salle prepara la festa de fi de temporada
El CH La Salle està preparant els actes per commemorar el final de la compe-
tició esportiva. El 19 de juny, es farà al col·legi La Salle el tradicional sopar de fi 

e de temporada i el 21, a les mateixes instal·lacions, se celebrarà la 5a edició de 
la Diada Salvador Benítez. D’altra banda, el segon equip del club, que ha baixat 
a Tercera, va perdre els seus dos últims enfrontaments contra el Sant Cugat B 
(22-39) i el Sant Joan Despí (35-30) | NS

Rafa Jiménez  | Redacció

Bourihou i Mañas 
guanyen la 4a 
Milla Urbana 

ATLETISME

El marroquí Zakaria Bourihou va superar en un emocionant final Ramírez i Ramón En categoria femenina, Sonia Mañas va acabar per davant de Hasna Bahom i Encarna Granados

Zakaria Bourihou, de l’Agrupació 
Atlètica Catalunya, va aconseguir 
el triomf en la categoria absoluta 
a la 4a edició de la Milla Urbana 
que es va fer el 31 de maig. El 
marroquí, amb un temps de 4’32”, 
va superar Alberto Ramírez (RUA) 
i Juan Luis Ramón (Club Bahia de 
Algeciras). En categoria femenina, 
la millor va ser Sonia Mañas, del 
RUA, amb 5’20” | RJ

> Problemes per a l’Open de la UE Montcada
La Unió Escacs Montcada continua buscant patrocinadors per poder organit-
zar la 17a edició de l’Open Ciutat de Montcada, que s’hauria de fer entre el zar la 17a edició de l’Open Ciutat de Montcada, que s’hauria de fer entre el 
25 de juny i el de 3 de juliol. De moment, s’ha hagut de limitar la participació, 25 de juny i el de 3 de juliol. De moment, s’ha hagut de limitar la participació, 
baixar els premis i rebutjar oferiments d’alguns jugadors. El club també busca baixar els premis i rebutjar oferiments d’alguns jugadors. El club també busca 
subvencions per anar al Campionat d’Espanya | RJ
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La quarta edició de la Mi-
lla Urbana de Montcada 
i Reixac, organitzada per 
l’Institut Municipal d’Es-
port i Lleure (IME) i la Jo-
ventut Atlètica Montcada 
( JAM), va ser tot un èxit 
de participació. La cursa, 
que va tenir lloc el 31 de 
maig amb motiu de la Fes-
ta Major, va comptar amb 
la inscripció de gairebé 400 
atletes repartits en vuit ca-
tegories des de prebenjamí 
a sènior. 
Pel que fa a la participació 
local, els corredors mont-
cadencs van pujar al pòdi-
um 10 vegades, amb 4 me-
dalles d’or, 4 de plata i 2 de 
bronze. Al primer lloc, van 
finalitzar els júniors Aida 
Ariza i Aitor Martín; l’ale-
ví Joan Riera i la veterana 
Núria Atalaya. La medalla 
de plata va anar a mans 

del júnior Adrián Serra-
no, l’infantil Yeli Sagna i 
de Carolina Arqué i Xavi 
Carvajal, de la categoria 
Open. Finalment, la cadet 
Paula Teruel i l’aleví Usha 
Polo van ser terceres. 

La Milla Urbana també va 
ser un èxit de públic, ja que 
centenars de montcadencs 
es van acostar fins a la 
rambla dels Països Cata-
lans per seguir el desenvo-
lupament de les diferents 

curses en un matí en el 
que el bon tems i l’excel·-
lent temperatura també 
van acompanyar. La pro-
va es va desenvolupar en 
dos circuits de 1.609 i 600 
metres. 

La quarta Milla Urbana aplega 
molta participació de Montcada
Els corredors locals obtenen un total de deu pòdiums: quatre d’or, quatre de plata i dos de bronze

ATLETISME

Aitor Martin, atleta local de la JAM, es va proclamar campió de la Milla Urbana en la categoria júnior

Núria Sánchez | Redacció

> Cloenda de la XXVa Marxa
El Centre Excursionista Montcada, el Cim, farà el 5 de juny 
la cloenda del programa de commemoració dels 25 anys 
de la Marxa a Montserrat –a la imatge. L’acte, que tindrà 
lloc al col·legi La Salle, començarà a les 20h amb la pro-
jecció del vídeo de la Marxa i acabarà amb un lliurament 
de plaques. D’altra banda, el Cim, amb la col·laboració 
de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME), organitza 
el 14 de juny una nova edició del Montcada Camina amb 
una sortida per visitar el mirador de Torre Baró | NS

La III Lliga d’estiu 
comença el 15 amb 
una dotzena d’equips

IME

El conjunt infantil 
guanya el bronze

GIMNÀSTICA RÍTMICA

La competició de futbol es disputarà per tercer cop a la Ferreria

La Lliga d’estiu de futbol-7 
començarà el 15 de juny 
amb una participació d’una 
dotzena d’equips. La com-
petició es disputarà a l’estadi 
de la Ferreria per tercer any 
consecutiu i s’allargarà fins 
a mitjan de juliol. D’altra 
banda, el 12 de juny, a les 
20h a l’estadi de la Ferreria, 
es lliuraran els premis als 
tres primers classificats de 
la Lliga d’hivern. 

Piscina descoberta. L’equi-
pament, situat a la Zona 
Esportiva Centre, obre por-
tes el 12 de juny i tancarà 
més tard que altres anys, el 
13 de setembre. La piscina 
funcionarà de 10.30 a 19h, 
de dilluns a diumenge. Per 
obtenir informació sobre 
els abonaments, que es po-
den adquirir fins al 23 de 
juliol, els interessats s’han 
d’adreçar a l’IME (Tarra-
gona, 32).

Núria Sánchez | Redacció

El Club Gimnàstic La 
Unió ha acabat amb bons 
resultats la competició es-
colar. El conjunt infantil 
ha aconseguit la medalla 
de bronze a la Final Na-
cional per equips, que va 
tenir lloc el 23 de maig a 
Girona. Les gimnastes lo-
cals van acabar terceres en 
la modalitat de cèrcol.
D’altra banda, els conjunts 
cadet i infantil es van clas-
sificar per disputar la Final 
del Trofeu Barcelona Co-
marques, que va tenir lloc 

el  24 de maig a Cardedeu.  
Les cadets van acabar en 
tercera posició i les infantils 
van finalitzar cinquenes. 
La seva classificació entre 
els vuit primers també els 
dóna dret a participar a la 
Fase Final, que tindrà lloc 
el 6 de juny a Palau-Solità i  
Plegamans

Festival. El CG La Unió ja 
prepara el seu tradicional 
festival de Final de Tem-
porada, que aquest any es 
farà el 14 de juny al Mi-
quel Poblet. Les gimnastes 

locals oferiran exhibicions 
individuals i de conjunt. 
L’acte, que serveix per re-

unir a totes les membres 
del club, és obert a tothom 
i l’entrada és gratuïta.

Núria Sánchez | Redacció

Les infantils, amb el guardó de bronze del campionat català 

El Parc de la Llacuna 
s’estrenarà el proper 6 de 
juny com a escenari de 
la festa de cloenda dels 
Jocs Escolars. Durant tot 
el matí, es lliuraran els 
premis i se celebrarà la 
tradicional desfilada dels 
equips que participen a les 
lligues. Fins al migdia, hi 
haurà jocs i animació per 
a tots els presents. 

CEIP El Viver. El calendari 
de festes esportives a les 
escoles es va tancar els 
dies 22 i 23 de maig amb 
la diada del CEIP El Vi-
ver. L’escola de Can Sant 
Joan va organitzar com-
peticions esportives de 
bàsquet i futbol i activitats 
per als infants, així com 
exhibicions de ball i altres 
disciplines que practiquen 
els membres de l’entitat. 

L’IME celebra la festa 
de cloenda el dia 6

JOCS ESCOLARS

Núria Sánchez | Redacció

El Viver va celebrar competicions esportives de bàsquet i futbol L
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> El CEB celebra el final de temporada

EF MONTCADA

Els patufets fan doblet i també 
guanyen la Copa Futbeval
El benjamí C acaba la temporada en tercera posició del Grup 34 de Segona gràcies al seu esforç i superació

Els patufets de l’EF Mont-
cada van culminar el 30 
de maig una temporada 
excel·lent. Els jugadors de 
Diego Sánchez i Fernan-
do ‘Cuqui’ han guanyat 
aquesta temporada dos 
títols: la Lliga i la Copa 
Futbeval (Futbol Benja-
mí del Vallès Occidental). 
Aquest últim triomf es va 
produir gràcies a la vic-
tòria contra el Bonaire (9-
0). Els locals han acabat 
empatats a punts amb el 
Can Rull però, amb millor 
gol average particular. Els 
montcadencs van guanyar 
a casa per 6 a 0 i, en el seu 
únic mal dia, van perdre 
a Sabadell per 3 a 2. Pre-
cisament, aquesta ha estat 
l’única derrota que el cam-

pió ha patit durant tota la 
competició.

Benjamí C. L’equip ha fet 
una molt bona temporada, 
finalitzant en tercer lloc del 
Grup 34 de Segona Divisió. 
Els locals han quedat a tan 

sols tres punts del líder, el 
Can Rull, i han aconseguit 
unes xifres molt bones tant 
en atac com en defensa –ha 
estat l’equip menys golejat 
i el segon més anotador–. 
“A base d’esforç, treball 
i superació al llarg de la 

temporada aquest con-
junt ha fet una molt bona 
campanya”, han dit els 
entrenadors Juan López i 
Francisco la Torre. D’altra 
banda, l’entitat farà el 13 i 
14 de juny la quarta edició 
del Vila de Montcada.

CB MONTCADA

Els patufets de l’Escola han fet un excel·lent any i han guanyat la lliga i la copa de la seva categoria

Núria Sánchez | Redacció

El Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan celebra el 6 de juny el 
final de la temporada. La festa es farà durant tot el dia al CEIP 
El Viver. Els equips de l’entitat –mini femení, infantil, júnior A i B, 
sots-25 i sènior– disputaran partits d’exhibició. Per als més petits, 
hi haurà inflables | NS

> Jesús Pons, campió d’Espanya 
El jugador local d’handbol Jesús Pons es va proclamar campió 
d’Espanya cadet amb el seu club, el BM La Roca.  L’equip roque-
rol va guanyar la final, que es va disputar a Lleó el 30 de maig, 
contra l’amfitrió, el Maristes Ademar. Els catalans van guanyar 
per un clar 25 a 37 | NS

Els equips de promoció 
del CB Montcada han aca-
bat la temporada fent una 
bona segona fase. El cadet 
A s’ha proclamat campió 
del seu grup, mentre que 
el cadet C va ser segon i el 
mini A va acabar tercer. El 
preinfantil ha estat cinquè i 
el mini B, penúltim. 
L’entitat organitza el dia 
5 el sopar de final de tem-
porada al restaurant Can 
Piqué. La festa servirà 
per acomiadar el director 
tècnic, César Monfort, 
i el coordinador, Ismael 
Sistrachs.  El substitut de 
Monfort serà Marc Fabre-
gat, exjugador de l’equip 
EBA.  

Núria Sánchez | Redacció

El cadet A del CH La Salle 
s’ha ficat als quarts de final 
del campionat de Primera 
Catalana. Els nois de Pablo 
Camarero, que van perdre 
per la mínima a l’anada 
dels vuitens contra el Cas-
telldefels (32-31), havien 
de superar a casa aquesta 
renda per classificar-se. A 
la tornada, els locals, amb 

un pavelló Miquel Poblet 
ple, van disputar un matx 
igualat fins al minut 10 de 
la segona part. A partir 
d’aquí, els lasal·lians van  
encarrilar el partit fins 
acabar guanyant per 40 a 
28. Ara, el proper rival de 
l’equip de Camarero serà el 
Sant Quirze, que visitarà el 
Miquel Poblet el 6 de juny, 
a les 18.30h.

El cadet es classifica 
per als quarts de final

CH LA SALLE

Núria Sánchez | Redacció

El cadet A guanya la lliga 
i el C es proclama sotscampió

L’AE Can Cuiàs celebrarà 
el 14 de juny la seva festa 
de fi de temporada. Du-
rant tot el dia, els partici-
pants i assistents podran 
gaudir d’una jornada amb 
partits i música. Els equips 
de l’entitat disputaran un 
matx d’exhibició i el club 
també obsequiarà tots els 
participants amb un esmor-
zar i diferents premis. La 
jornada acabarà al vespre 
amb exhibicions de balls a 
càrrec del Grup de Dones 
del Centre Cívic de Can 
Cuiàs. Totes els activitats 
són obertes al públic i es fa-
ran a les pistes del barri.

Partits i 
música per 
tancar la 
temporada

AE CAN CUIÀS

El cadet A va superar la diferència de l’anada i va guanyar de dotze 

Núria Sánchez | Redacció

El mini A ha fet una bona segona fase amb només quatre derrotes
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> Homenatge als campions estatals
L’Ajuntament va retre homenatge a tres jugadors montcadencs 
de futbol sala que van guanyar al maig, a Badajoz, el Campionat 
d’Espanya amb la selecció catalana aleví. Es tracta d’Arnau San-
tiveri, jugador del CFS Montcada, Sergio González i Marc Cárde-
nas, del FC Barcelona | NS
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