
No ha pogut ser. El Broncesval 
Montcada no celebrarà el seu 
segon títol consecutiu de lliga en 
perdre a l’última jornada a la pista 
de l’Esparreguera, un rival que es 
jugava les seves darreres opcions 
d’aconseguir la permanència. Els 
montcadencs, que una setma-
na abans havien guanyat sense 
gaire problema el Bar Mi Casa 
al pavelló Miquel Poblet (6-1), 
arribaven a l’últim partit amb un 
avantatge de dos punts respecte 
l’Hospitalet. Guanyant o acon-
seguint el mateix resultat que el 
segon classificat, l’equip de Jordi 
Rozas es proclamava campió. Fi-
nalment, la necessitat d’un equip 
que volia evitar el descens va te-
nir més pes davant l’ansietat dels 
montcadencs i l’Esparreguera va 
acabar guanyant per un ajustat 
5 a 4, posant en safata el títol 
de lliga a l’Hospitalet Bellsport.  

“Hem tingut molt mala sort. 
Hem fallat nombroses ocasions 
de gol i, tot i ser clarament su-
periors, hem acabat perdent”, 
es va lamentar l’entrenador, Jordi 

L’Hospitalet no va fallar contra el 
Vilassar de Mar, a qui va superar 
amb un clar 9 a 0. Amb aquests 
resultats, el Broncesval, que va 
perdre dos partits a les últimes 
tres jornades, finalitza la lliga a la 
segona posició a un punt del líder 
i amb un balanç de 23 victòries, 
un empat i sis derrotes. “Tothom 
hauria signat una temporada 
tan espectacular com aquesta. 
El que passa és que acabar 
subcampions després de per-
dre a l’última jornada ens ha 
deixat a tots un regust amarg”, 
valora el president del club, Pe-

dro Litrán, que al mateix temps 
confirma que el CFS Montcada 
renunciarà a jugar a Segona si 
aconsegueix superar el play-off: 
“No hem trobat els patrocina-
dors necessaris i l’Ajuntament 
no ens pot ajudar més. Voler 
pujar seria hipotecar el club i 
això no ho volem fer”. 
Amb la renúncia a Segona, i a 
l’espera de la disputa del play-off 
d’ascens contra el Debabarrena 
basc els dies 18 i 25 de maig, el 
club ja prepara un nou projecte 
sense Jordi Rozas, amb qui no es 
va arribar a un acord per reno-

var. “Els cicles finalitzen i co-
mencen d’altres. Mantindrem 
la base d’aquesta temporada 
amb el reforç de jugadors del 
planter”, explica Litrán que con-
firma que Lolo Rodríguez, fins 
ara coordinador de la base i tèc-
nic del juvenil, portarà la direcció 
esportiva del club i entrenarà el 
primer equip amb l’ajuda de José 
Renau, ‘Renato’. Abans de fina-
litzar la temporada, el club prepa-
ra un amistós d’homenatge per 
als subcampions que es jugarà a  
terres valencianes, d’on proce-
deix el patrocinador.  

 Montcada

LA

El Broncesval Montcada perd l’últim partit 
i deixa escapar el títol de campió de lliga
Els montcadencs van caure a l’última jornada a la pista de l’Esparreguera i finalitzen a la segona posició, superats per l’Hospitalet Bellsport
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El club iniciarà un nou 
cicle sense Jordi Rozas. 
Lolo Rodríguez serà el 
seu substitut 

<<

Jordi Rozas 
Entrenador 

Broncesval 

Montcada

Per què ha decidit deixar el 

Broncesval Montcada?

El club no podrà pujar i ara els 
seus responsables es plantegen 
fer canvis a la plantilla per iniciar 
un nou cicle. No hem arribat a 
un acord per renovar i jo he 
rebut altres ofertes interessants 
que han inclinat la balança.
Entén la decisió del club de re

nunciar a un possible ascens?

Sí, no es poden assumir tants 
riscos. Pujar a Segona sense 
tenir un suport econòmic podria 
portar el club a la ruïna.
Quina valoració fa d’aquestes 

dues temporades al club?

Molt positiva. Hem aconseguit 
en dos anys el que ens vam 
plantejar fer en quatre. 
Tindrà un bon record d’aquesta 

aventura a Montcada?

M’he sentit molt ben tractat 
aquí. Estic convençut que hi 
tornaré  | RJ

‘M’he sentit molt 

ben tractat. Segur 

que hi tornaré’

Tots els jugadors del Broncesval Montcada fent pinya abans del partit més important dels últims dos anys a la pista de l’Esparreguera

Entrevista



L’UE Sant Joan haurà d’esperar a 
la propera jornada, a casa davant 
del Singuerlín, per assegurar-se 
matemàticament la permanència. 
El 5 de maig, al camp de la Unifi-
cación Llefià, el segon classificat, 
no va poder sumar cap punt, 
tot i que el tècnic, José Manuel 

Martín ‘Pinti’, va quedar molt 
satisfet del joc dels seus homes. 
“Ens han marcat dos gols dub-
tosos, un en possible fora de 
lloc i l’altre, de penal, també 
discutible”, va dir l’entrenador 
després del 2 a 0 final. ‘Pinti’, a 
més, va reservar per a la següent 

jornada alguns homes amb 
quatre targetes acumulades. La  
derrota contra el Llefià va posar 
fi a una ratxa de tres victòries 
consecutives –l’ultima es va pro-
duir a casa contra el Turó Peira 
(3-1)– que col·loca la Unió a la 
sisena posició amb 45 punts | RJ

L. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan vol lligar ja la salvació
Una derrota al camp de la Unificación Llefià encara no li permet respirar tranquil

El Ripollet es va deixar a l’estadi 
de la Ferreria una de les seves 
últimes opcions per evitar el des-
cens a  Segona Catalana. El cuer 
va perdre per 2 a 0 contra un CD 
Montcada que encara podia ha-
ver aconseguit un marcador més 
ampli si Sergi Arranz no hagués 
fallat un penal abans del descans. 
A la segona part, i tot i jugar 
amb un home menys, els verds 
van lligar la victòria amb els gols 
d’Arranz i Quique.
L’equip de Jordi Salvanyà suma 
tres victòries seguides –l’anterior 
es va produir a Lloret (0-3)– i és 
setè, amb 44 punts, a dos del ter-
cer i a sis de la promoció.

Ripollet i torna a mirar cap a dalt
Suma tres victòries seguides després de superar el cuer i s’apropa als primers llocs

El porter del CD Montcada, Gerard Pujol, en un acció del partit contra el Ripollet

 Redacció

El sènior B es complica les opcions de pujar

El CD Montcada B s’ha complicat 
les seves opcions de lluitar per 
l’ascens a Tercera Catalana. Des-
prés de guanyar l’Arrabal-Calaf 
de Gramanet (3-2) gràcies a un 
gol de Daniel Baena al minut 90, 
els verds van viure l’altra cara de 
la moneda el 5 de maig. Al camp 
del Bufalà B, els montcadencs 
van patir la quarta derrota de la 
temporada. Després de remuntar 
un 2 a 0 en contra van perdre el 
partit amb un gol en contra a man-

ca de set minuts per al final. Amb 
aquest balanç de resultats i la de-
cicisó del comitè de competició de 
donar per finalitzat amb empat el 
partit que es va suspendre a Ca-
brils, el sènior B ha baixat fins a 
la tercera posició del grup. Resten 
dos partits per al final de la lliga 
i els verds tenen un desavantatge 
de quatre punts amb el segon, el 
Singuerlín B, i cinc amb l’Àguila, 
el nou líder que té pendent una 
jornada de descans | RJ
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FUTBOL. QUARTA CATALANA

Fi de temporada per a l’UD a casa de l’EF Base Ripollet B comenta un decebut Juan Meca. 

El tècnic, Juan Meca, no té clar si continuarà després dels problemes d’aquest curs

L’UD Santa María finalitza quart

L’UE Sant Joan té a prop la salvació, però encara no l’ha aconseguit de forma matemàtica

L’EF Montcada gairebé no recor-
dava què era perdre a casa on feia 
més de dos anys que es mantenia 
invicte. El 5 de maig, però, l’equip 
d’Antonio Moya va caure davant 
de l’UE Sant Andreu B per 2 gols 
a 5. Les visitants es van avançar 
en el marcador en el primer temps 
amb un 0 a 2. Abans del descans, 
les montcadenques van reaccio-
nar bé i van aconseguir igualar el 
resultat gràcies als gols de Nerea 
Talavera i Pili Pérez. Aquest equi-
libri es va mantenir  fins a l’última  
mitja hora del partit en què el Sant 
Andreu, amb tres jugades de con-
traatac, va sentenciar per fer el 2 
a 5 definitiu. “Sincerament, crec 

que el resultat és injust perquè 
nosaltres hem jugat millor”
lamentava la capitana montca
denca, Georgina Vendrell.
Després de caure una setmana 
abans al camp del segon, l’ECF 
Les Garrigues per 4 a 1, l’EF 
Montcada ha patit per primera 
vegada dues derrotes seguides, 
ratxa que l’ha fet baixar a la quar
ta posició del grup 2 de Primera 
Catalana. A manca de dues jor
nades per al final de la lliga, les 
jugadores d’Antonio Moya su
men 55 punts, dos menys que el 
tercer que ara és el Martinenc. 
El líder, el CE Sabadell, ja és 
matemàticament campió i puja a 
Preferent. 

Més de dos anys després, va perdre contra el Sant 

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Derrota inesperada a casa que allunya el femení de l’EF Montcada de la tercera posició al seu grup



El pavelló Miquel Poblet va aco-
llir una mitja entrada per veure 
el 3 de maig el derbi entre l’RCD 
Espanyol i l’FC Barcelona,  
corresponent a la novena jorna-
da de la Lliga Fertiberia de Fut-
bol Indoor. El matx va finalitzar 
amb una contundent victòria 

 per 12 a 6. Exfutbo-
listes professionals tan coneguts 
com Lardín, Sergio o Morales, 
a l’Espanyol, o Gerard, Reiziger 
i Luque, a l’FC Barcelona, van 
oferir un partit vibrant i, en al-
guns moments, espectacular.  

Mitja entrada en el partit de la Lliga Fertiberia que es va disputar el 3 de maig al Poblet

 Pla d’en Coll

L INDOOR

olejada de l’RCD Espanyol en el 
derbi contra l’FC Barcelona (12-6)

> L’EF Montcada guanya el torneig triangular previ

Abans de la disputa del partit de futbol indoor entre l’RCD Espanyol i l’FC 
Barcelona es va celebrar un torneig triangular entre tres equips montca
dencs de categoria infantil. Aquesta prèvia, coneguda com The Whopper 
League, és una competició nacional que reuneix uns 5.000 jugadors. A 
nivell local, la victòria va ser per a l’infantil de l’Escola de Futbol Montcada 
que va guanyar els seus dos partits contra una selecció dels instituts La 
Ferreria i el Montserrat Miró (8-5) i el CFS Montcada (4-1). Aquest últim 
equip també va perdre en el debut contra els instituts (3-7). A la foto, tots 
els participants amb les autoritats municipals | RJ   

El sènior masculí del CH La 
Salle va tancar el 27 d’abril la 
segona temporada consecutiva 
a la Primera Estatal amb una 
derrota a la pista de l’UE Sarrià 
de Girona (27-25). “El resul-
tat no està malament, tenint 
en compte que només vam 
viatjar amb 12 jugadors, dos 
d’ells provinents del juvenil”, 
va explicar el tècnic Jaume Puig 
qui reconeix que, amb la per-
manència assegurada de des fa 
setmanes amb dos equips per 
sota, els jugadors s’han relaxat. 
Puig ha fet un balanç positiu de 
la temporada, especialment de la 
primera volta, “on vam ser el 
segon equip menys golejat”. La 
marxa del porter Ricard Presas a 
la segona part del campionat va 

suposar una pèrdua important 
per a l’equip, que va acusar certa 
debilitat a la porteria. “Ha estat 
una temporada còmoda per-
què des de bon començament 
sabíem que estàvem salvats i 
no hem hagut de patir mas-

sa per mantenir-nos”, conclou 
l’entrenador.

Sense copa. El club ha decidit 
que cap dels dos equips sènior 
jugui la copa i continuaran amb 
els seus entrenaments.

 Redacció

Els lassal·lians, que feia setmanes que estaven salvats, van pedre l’últim partit de lliga

El masculí del CH La Salle ha finalitzat la lliga dotzè amb 7 victòries, 2 empats i 17 derrotes

L’RCD Espanyol jugava com a local i això es va notar amb el suport que va rebre des de la grada

Montcada i Reixac tornarà a ce-
lebrar una nova edició dels Pre-
mis Esportius, que es farà el 5 
de juliol a l’Àgora de Montcada 
Aqua. Aquesta festa, organizada 
per l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), té l’objectiu de 
reconèixer els mèrits i la tasca 
d’alguns dels membres que for-
men part de la família de l’esport 
montcadenc. Respecte a les dues 
últimes edicions, els Premis Es-
portius tindran dues grans nove-
tats: hi haurà un nou guardó, en 
l’apartat de mencions especials, 
que anirà destinat a una persona, 
sigui quina sigui la seva tasca, re-
lacionada amb l’esport local. A 
més, el jurat tindrà la potestat de 
proposar els noms d’aspirants a 
ser premiats, tot i que no s’hagin 

presentat les seves candidatures. 
En aquesta elecció dels esportites 
i entitats més destacats de l’any es 
valorarà el període comprès en
tre juliol de 2012 i juny de 2013. 
Els que vulguin presentar alguna 
candidatura ho podran fer fins al 
21 de juny al registre d’entrada 
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament. 

La presentació de candidatures es podrà fer fins al 21 de juny

Rafa Jiménez | Redacció
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L’àrbitre Pascual Palos va ser premiat al 2012



David Gerbolés va presentar el 16 
d’abril la seva dimissió, per motius 
personals, com a president de la 
Penya Blanc-i-Blava de Montcada i 
Reixac. El seu substitut és Francis-
co Martínez (foto), que fins ara exer-
cia de vicepresident de l’entitat. La 
nova junta vol agrair públicament la 
“total implicació” de Gerbolés du-
rant el seu mandat i la seva lluita 
per “recuperar i mantenir l’esperit 

espanyolista d’una penya amb més 

de 39 anys d’història” | RJ 

Com es tradició, el president d’El Cim, Alfred Canals, va liderar el grup a la sortida des de La Salle

> Matrícula gratuïta a Montcada Aqua
Sota el lema ‘Prepara’t per l’estiu’, Montcada Aqua està fent una promoció 
especial, ofertant la matrícula gratuïta per a les persones que es vulguin 
fer sòcies. Els interessats poden obtenir més informació a la recepció del 
complex esportiu i es poden inscriure aportant el DNI, les dades bancàries 
i l’import del primer mes | RJ 

> Bona participació a l’Open de Tennis Taula

Els dos atletes de Sabadell triomfen en una prova amb 236 corredors inscrits

L’atleta Pere Ordóñez, de 42 
anys i actual campió de Catalun-
ya de circuit de muntanya, va  
guanyar la primera edició de la 
cursa Montescatano que la Jo-
ventut Atlètica Montcada ( JAM), 
amb la col·laboració de les regi-
dories d’Esports i Medi Ambient, 
va organitzar el 28 d’abril per la 
Serralada de Marina. Ordóñez, de 
la Joventut Atlètica Sabadell ( JAS), 
va recórrer els 15,2 quilòmetres en 
una hora i 7 minuts. Pel que fa a la 
categoria femenina, la guanyadora 
va ser Delfi Expósito, amb 1 hora i 
32 minuts i també de Sabadell. 
El president de la JAM, Ildefonso 
Teruel, es va mostrar satisfet del 
desenvolupament de la cursa, tant 
pel que fa a la participació, un to-
tal de 236 corredors –la majoria 
de fora de Montcada– com per 
l’organització. “No hi hagut cap 
incidència destacable, tot i la 
intensa pluja, fenomen que, per 
a molts corredors, és un repte 
afegit a la dificultat d’un circuit 
amb fortes pendents”, ha afegit 
Teruel, qui ha destacat la bellesa 
dels paratges escollits, que han 
sorprès molts corredors.

 Redacció

La guanyadora femenina, al podi

La sortida de la Montescatano es va fer des de la plaça de l’Església

La XXIX edició de la Marxa a 
peu a Montserrat, organitzada 
per El Cim, va tornar a ser un 
èxit amb la participació de 438 
persones (es van inscriure 457 
–14 més que l’any passat– però 19 
no es van presentar a la sortida). 
Com va passar al 2012, la prova 
va ser molt ràpida i es va arribar 
una hora abans de l’habitual. El 
recorregut es va iniciar a les 19h 
des del col·legi La Salle i la prime-
ra part, entre Cerdanyola i fins a 

Bellaterra, va estar marcada per 
la pluja. Quan l’aigua va marxar i 
amb l’entrada de la nit, les tempe
ratures van fer una forta baixada. 
“El fred és ideal per caminar 
més de pressa”, diu el president 
d’El Cim, Alfred Canals, que creu 
que ara la Marxa va més ràpida 
per dos motius: 
participants –la inscripció ha 
baixat a causa de la crisi als úl
tims anys– i la gent que ve està 
més preparada”
xa, van abandonar 20 persones.

La pluja també va fer acte de presència a la primera part

Rafa Jiménez | Redacció

El guanyador, a prop del camp de tir
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Al voltant de 1.500 ciclistes van 
participar el 5 de maig en l’onzena 
edició de la Bicicletada pel Besòs 
que organitzen la Diputació de 
Barcelona i el Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Besòs. Els  
corredors, de totes les edats, van 
passar entre les 10 i les 11h pel punt 
d’avituallament ubicat a Montca-

da, a l’alçada de l’aparcament de 
camions proper a la llera del riu. 
El recorregut, de 24 quilòmetres, 
es va iniciar a Granollers i va aca-
bar al parc fluvial de Sant Adrià 
del Besòs. Aquesta prova popu-
lar es va desenvolupar sense cap 
incident i el bon temps i la calor 
van acompanyar els participatns 
durant tot el recorregut.

Unes 1.500 persones van participar a la prova del 5 de maig

Les bicis tornen a agafar
protagonisme al Besòs

 Montcada

Ernesto Romero va finalitzar 
la seva tercera participació a la 
Titan Desert en el lloc 188 d’un 
total de 282 corredors després 
d’una gran remuntada a l’última 
etapa. La Titan Desert, que es va 
disputar pel desert saharià entre 
el 28 d’abril i el 3 de maig, és una 
de les proves ciclistes més dures 
del món amb sis etapes que su
men 600 quilòmetres. Romero 
ha participat amb el lema 
una más’ en suport a Mujeres en 
Igualdad, una entitat que lluita 
contra la violència masclista

Romero finalitza 
la seva tercera 
Titan Desert > Relleu a la presidència de la penya ‘perica’
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El sènior B de l’AE Elvira La Salle ocupa una còmoda setena posició

El sènior B del Club  
Handbol La Salle en-
cara manté les opcions 
d’aconseguir l’ascens a la 
Tercera Preferent després de 
sumar la seva primera vic-
tòria de la fase final davant 
de l’Handbol Joventut Ribe-

24). Un bon parcial 
d’inici i la bona actuació del 
porter Xavi Ayala van ser 

claus per lligar el triomf dels 
lassal·lians. L’equip d’Òscar 
San Felipe depèn de si ma-
teix per arribar a les dues 
primeres posicions que do-
nen dret a pujar. Per acon-
seguir-ho haurà de guanyar 
els tres partits que li resten: 
dos contra l’Handbol Gavà 
i un altre contra el líder, 
l’Handbol Rubí | RJ 

El segon equip depén  
de sí mateix per pujar

FUTBOL SALA

Segueix la ratxa de l’EF 
Montcada que després de 
sumar sis punts més ja acu-
mula 12 victòries consecu-
tives. Les últimes es van 
produir amb dos partits se-
guits a casa contra el SAFA 
Salesians Sabadell (7-2) i la 

P. Barcelonista Palau-Solità 
i Plegamans (7-3). A quatre 
jornades del final, els mont-
cadencs són líders a la Sego-
na Divisió amb 52 punts, 
dos més que l’EF Barberà-
Andalucia que descansa la 
propera jornada | RJ 

L’EF Montcada ja suma 
12 victòries seguides

Després d’una setma-
na de descans, el sènior 
B de l’AE Elvira-La 
Salle va tornar a com-
petir amb un partit a 
casa contra el tercer,  
l’AEE Regina Carmeli-
Groc, que va finalitzar 
amb una contundent  
derrota per 67 a 87. Aques-
ta ensopegada posava 
fre a una bona ratxa de 
dues victòries seguides. 
L’equip, que a l’última 

jornada va tornar a des-
cansar, ha baixat fins a 
la setena posició amb un 
balanç de 14 triomfs i 7 
derrotes.

Sènior femení. Acumula 
quatre derrotes seguides 
que l’han fet baixar a la 
tercera posició per la cua 
amb 6 victòries i 14 derro-
tes. Les dues últimes van 
arribar contra el CB Sant 
Feliu Codines (43-32) i el 
líder, el CBSAB (44-59).

 Redacció Després d’una jornada de 
descans, el sènior femení 
del CEB Can Sant Joan va 
reprendre la competició el 
5 de maig amb una vic-
tòria a casa contra un ri-
val directe com el CB Sant 
Feliu Codines (49-33) que 
també està a la part mitja 
de la taula. 
A manca de dues jornades 
per al final del campionat, 
les jugadores de Can Sant 
Joan són vuitenes amb 30 
punts | RJ 

L’EF Montcada està cada vegada més a prop de guanyar la lliga i pujar
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L’AFS Bosc d’en Vilaró manté les opcions, però no ho tindrà gens fàcil

El Multiópticas Isis A va 
disputar el seu últim par-
tit, perdent el matx ajornat 
contra el CEVG per 23 a 
10. El B també va caure 
contra el CEVG B (18-11). 
Tots dos han finalitzat cin-
quens a la Lliga Nacional i 
a la Segona Divisió respec-

Doble derrota 
per al CK 
Montcada 

L’AE Can Cuiàs segueix a 
la cua del grup 1 de Prefe
rent després de patir una 
dolorosa derrota a la pista 
del penúltim, el Ràpid Santa 
Coloma B, per 16 a 4. En
cara amb partits pendents, 
els montcadencs són últims 
amb 8 punts | 

Dura derrota 
de l’AE Can 
Cuiàs

L. CH LA SALLE FUTBOL SALA

A manca de dues jornades 
per al final de la lliga a la 
Segona B –la que depèn de 
la Federació Catalana de 
Futbol Sala–, està tot obert 
per decidir dos dels quatre 
equips que pujaran. Els 
dos primers classificats, el 
Montsant Sala 5 i el Futsal 
Dante Nilfisk, ja estan deci-
dits. Ara quatre equips s’han 

de disputar les dues places 
restants. L’AFS Bosc d’en 
Vilaró ocupa la tercera posi-
ció  amb els mateixos punts, 
62, que el quart després de 
guanyar a la pista del Teià 
(2-4) i empatar a casa con-
tra el Futbolmania (2-2). Els 
dos últims partits dels verds 
seran contra dos dels quatre 
primers classificats | RJ 

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
lluitarà per l’ascens

El femení té un balanç 9-12
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La VIII Milla Urbana, plat fort del 
programa esportiu de Festa Major
La prova es disputarà el 19 de maig i les inscripcions ja es poden fer a través del web de la JAM

Montcada i Reixac es prepa-
ra per a una nova Festa Ma-
jor que tindrà a l’esport com 
a un dels grans protagonis-
tes. La Unió Esportiva Sant 

Atlètic Montcada, que 
celebra el seu 25è aniversari, 
serà l’encarregada de donar 
el tret de sortida amb el pre-
gó que es farà el 17 de maig 
des de la Casa de la Vila. 
El programa esportiu de la 
Festa es completa amb una 
tirada social de tir al plat que 
es farà el dia 18, a partir de 
les 9h, al camp de tir de Can 
Piqué, amb l’organització de 
la Societat de Caçadors El 
Tordo i la col·laboració de 
l’IME. A la mateixa hora, 
sortirà des de la plaça Lluís 
Companys una caminada 
popular al Poblat Ibèric de 
Les Maleses que organitzen 
El Cim i el Museu. Per po-
der particiar s’ha de fer una 
inscripció prèvia al telèfon 
935 651 121 o al correu elec-

museuminicipal@montca-
. Durant tot el dia 18, 

el carrer Major es convertirà 
en un ‘carrer del joc’ per als 
més petits amb alguns acti-
vitats esportives d’aventura i 

un torneig organitzat per la 
Unió Escacs Montcada.
El dia 19 arribarà la VIII Mi-
lla Urbana a la rambla dels 
Països Catalans. Les inscrip-
cions, gratuïtes per aquesta 
cursa organitzada per la 
JAM i l’IME, es poden fer 
a la pàgina web www.jam.cat 
fins al 16 de maig. A partir 
del dia 13, també es podran 
fer dimarts i dimecres a la 
tarda a les pistes d’atletisme 
de la Ferreria.

Redacció

La celebració de la Milla Urbana de l’última Festa Major va ser un èxit de participació amb uns 300 inscrits

Els escacs, protagonistes amb el torneig de l’UE Montcada i al carrer dels jocs
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El cadet femení del CH 
La Salle s’ha proclamat  
subcampió de Catalunya de 
Primera Catalana en la final 
a quatre de la categoria, dis-
putada el 27 i 28 d’abril a 
Ascó. En semifinals, va su-
perar el Canovelles (30-21), 
però va perdre la final con-
tra el Sant Quirze (28-26). 

La plantilla fa una valoració 
molt positiva de la tempora
da, en què han estat 208 dies 
i 21 partits sense perdre.

Infantil A. Jugarà del 17 
al 19 de maig a Oviedo 
la primera fase dels sec
tors dels Campionats 
d’Espanya

L’equip cadet femení de La Salle, amb la copa de subcampió de Catalunya

QUET. CB MONTCADA

El cadet A es retroba 
amb el triomf i és líder
Després de patir tres derro-
tes seguides, el cadet A del 
Valentine Montcada es va 
retrobar amb la victòria el 
27 d’abril en el partit dispu-
tat a casa contra el penúl-
tim, l’UE Mataró B (74-38). 
Tot i aquesta mala ratxa, els 

montcadencs, que també 
van finalitzar a la primera 
posició al nivell B, ocupen 
la primera posició del grup 
4 del nivell B-1 amb un ba-
lanç de 8 victòries i 4 derro-
tes quan resten tres partits 
per al final de la lliga  | RJ 

QUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El júnior B, sense sort a 
la pista d’un rival directe

TENNIS. CT REIXAC 

L’aleví Joel Mesas, del CT 
Reixac, va guanyar el Tor-
neig de Primavera que or-
ganitzava el CT Pedritxes 
després de derrotar en la 
final Andrés Torres, del 
CE Valldoreix, amb un 
contundent 6-4 i 6-0. Me-
sas, formant part de l’equip 
aleví juntament amb Ian i 
Franc, s’ha situat segon del 
seu grup al Campionat de 
Catalunya de comarques 
per equips després de perdre 
contra el CT Sabadell (1-4) i  
guanyar el CT Set Ball (4-1). 

En aquesta mateixa compe
tició, l’infantil femení ha em
patat a casa contra el Cercle 
de Sabadell (2

Victòria al Primavera
L’aleví Joel Mesas va guanyar el torneig del CT 

GIMNÀSTICA RÍTMICA. CG LA UNIÓ

Bon paper al comarcal
El club suma cinc primeres posicions i quatre podis

Totes les integrants del Club Gimnàstica La Unió que van competir a Badia

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

Una única derrota per al 
cadet femení al nivell B
El cadet femení del CEB 
Can Sant Joan ha recuperat 
el somriure a la segona part 
de la competició. Després 
de ser penúltimes amb una 
única victòria en deu jorna-
des al nivell B, les montca-
denques només han perdut 

en una de les jornades del 
nivell C-1. El cadet femení 
ja ha guanyat nou partits, 
l’últim a casa contra el RJ 
Gestió Esportiva-BFC (51-
39), i ocupa la tercera posi-
ció a manca de tres jornades 
per al final | RJ

Mesas, amb el trofeu de campió



El CFS Montcada obre el període 
d’inscripcions del seu planter

En ple procés de canvis a la 
seva estructura tècnica, el 
CFS Montcada no s’atura i 
ja ha obert les inscripcions 
per a la temporada 2013-
2014. Les persones interes-
sades es poden acostar a 
les oficines del club –carrer  
Tarragona, 3–     cada dimarts i  
dijous, de 18 a 20h. Allà re-
bran informació sobre els 
dies que es faran les proves 
de selecció. La intenció del 
club és crear nous equips 
como un juvenil B i un 
tercer infantil. Per a més 

informació es pot trucar als 
telèfons 692 731 287 i 647 
483 657 o enviar un correu 
electrònic a les adreçes: 
lacoste344@hotmail.com i emi-
liodomingo2010@yahoo.es.

Juvenil femení.  La propera 
temporada desapareixerà  
i es convertirà en un sè-
nior. Aquest curs no s’ha 
pogut mantenir a Divisió 
d’Honor i ha baixat a Pri-
mera. Penúltimes, es van 
acomiadar de la categoria 
amb una derrota contra el 
Rubí (3-6).

Redacció

L’objectiu del club es mantenir els equips actuals i fins i tot crear un segon juvenil i un tercer infantil

En partit jugat a l’estadi de Can Sant Joan, el prebenjamí C va superar el Sabadell

Els montcadencs Marc Cár-
denas i Sergio González es 
van proclamar subcampions 
d’Espanya de seleccions  
territorials sots-16 de futbol 
sala. Tots dos van formar 
part de la selecció catalana 
que va disputar la fase final 
el 20 i 21 d’abril al pave-
lló Nou de Santa Coloma 
de Gramenet. Després de 

guanyar a les semifinals a la 
selecció de Madrid per 1 a 
3, els catalans no van poder 
aconseguir la victòria a la 
gran final contra Andalusia 
(1-4). Marc Cárdenas i Ser
gio González, que van ini
ciar la seva formació al CFS 
Montcada, juguen al Marfil 
Santa Coloma i Les Corts, 
respectivament 

Marc Cárdenas i Sergio González amb els trofeus i medalles de subcampions

F MONTCADA

Després de dues derrotes 
seguides, el prebenjamí 
C de l’Escola de Futbol 
Montcada es va tornar a 
trobar el 4 de maig amb la 
victòria després de supe-
rar a casa el CE Sabadell 

1). Els montcadencs, 
que juguen al grup 43 de 
la lliga prebenjamí 7, ocu-
pen la dotzena posició 
amb 25 punts i un balanç 
de 7 victòries, 4 empats i 

Juvenils. L’equip A ja fa 
quatre jornades que no 
guanya al grup 7 de Pri-
mera Divisió. Després de 
tres empats, va perdre al 
camp del líder, el Grano-
llers, amb un clar 3 a 0 i 
ocupa la setena posició 
amb 40 punts. D’altra ban-
da, el B ja ha finalitzat la 
lliga a la Segona Divisió. 
Ha acabat desè amb 29 
punts i a l’última jornada 
va caure al camp de La 
Llagosta A per 1 a 0 | RJ 

El prebenjamí C torna a guanyar

> Tres juvenils, amb el primer equip

El CD Montcada-Ripollet del 5 de maig va ser especial per a 
tres juvenils del club que van entrar a la convocatòria. Fran 
Fresneda i Jorge Berjano van jugar 40 i 15 minuts respecti
vament, mentre que Isaac Torres es va quedar a la banque
ta Els dos debutants també van participar un dia abans a la 
golejada del juvenil contra el penúltim, l’AT. Vallès, per  9 a 
2 (foto). Els verds són onzens amb 36 punts | RJ
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> Emilio Domingo, nou coordinador
El tècnic barceloní torna al CFS Montcada per ser el nou 
coordinador tècnic-esportiu del club en substitució de Lolo 
Rodríguez, que dirigirà el primer equip. Domingo, que la 
temporada passada va dirigir un cadet del club, ja treballa 
des de fa dies a l’entitat preparant el proper curs | RJ 

Badia del Vallès va acollir 
el 27 d’abril la final dels 
Campionats Comarcals de 
Natació. La delegació de 

Martí Toldos va ser primer 
i tercer en papallona i es-
quena, i Alexander Martín 
i Eloy Quero van finalitzar 
tercers en braça i lliures. 

va ser el primer en els 100 
metres papallona i esque-
na. A la categoria cadet, i 
també als 100 m., Eva Coy 
va ser primera en papallo-

Bon balanç de l’EN Montcada 
a la final dels Comarcals

 Badia del Vallès, va aconseguir deu primeres posicions, dues segones i quatre terceres

Redacció

El juvenil de futbol sala de 
l’EF Montcada ha baixat 
fins a la novena posició del 
grup 2 de Segona Divisió 
després de perdre dos par
tits més –ja acumula quatre 
derrotes seguides–. Les úl

El juvenil 
de l’Escola, 
novè

FUTBOL SA

Va superar el CE Sabadell (2-1), posant fi a una mala ratxa de dues derrotes consecutives

Redacció

> La festa del Reixac, tot un èxit
Una setmana després del previst a causa de la pluja, l’escola 
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