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KARATE
Marta García, David Bermejo i Rubén 

Serrano, membres del Shi-Kan, es 

proclamen campions de Catalunya

PÀG. 27 PÀG. 28 

A partir de la propera tempora-
da, el CEB Can Sant Joan i l’AE 
Elvira-La Salle competiran sota 
un mateix nom: el Club Unió 
Bàsquet MIR. La nova entitat, 
que s’ha fusionat amb el suport 
de l’Ajuntament, es va presentar 
el 27 de maig a la Sala Institucio-
nal de la Casa de la Vila, que es 
va omplir de gom a gom amb 
una gran representació de juga-
dors locals de bàsquet. El nou 
club, que preveu poder formar 
una vintena d’equips amb uns 
230 jugadors a totes les cate-
gories, estarà presidit per Jordi 
Álvarez, que fi ns ara portava 
les regnes del CEB Can Sant 
Joan. Diego Carmona, president 
de l’AE Elvira-La Salle, serà el 
vicepresident, mentre que Yo-
landa Sacristán i Félix Bosqued 
tindran els càrrecs de tresorera i 
secretari respectivament. Segons 
Jordi Álvarez, les negociacions 
per arribar a aquesta fusió “no 
han estat fàcils, però al fi nal 
s’ha signat un acord raonable. 
El que volem és potenciar el 
bàsquet, crear un gran club de 
referència al municipi i que els 
jugadors puguin jugar a totes 
les categories, fent tot el cicle 
formatiu fi ns a sèniors”.
El nou CUB MIR vestirà amb 
samarreta i pantalons de color 
blau i utilitzarà quatre pistes per 
entrenar i jugar els seus partits 

–pavelló Miquel Poblet, pista 
coberta i gimnàs de la Zona Es-
portiva Centre i col·legi El Vi-
ver–, uns espais insufi cients i en 
mal estat, segons van manifestar 
alguns familiars durant l’acte 
de presentació. “Hem perdut 
la nostra identitat individual, 
però guanyem una millor. Ara 
serem un club més gran i serà 
més fàcil fer-nos escoltar en al-
guns temes com la manca de 
pistes per poder jugar a bàs-
quet”, expressa Diego Carmona, 
president de l’AE Elvira-La Salle, 
que demana la construcció d’un 
nou pavelló en un termini de dos 
o tres anys, “quan el club ja es-
tigui consolidat”.
L’acte de presentació va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, i el regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez, tots 
dos del PSC. Rodríguez va des-
tacar que, amb aquesta fusió, 
“es potencia el bàsquet, espe-
cialmente a nivell del planter” 
mentre que l’alcaldessa es va feli-
citar per un acord “on guanyem 
tots: l’esport, el món associatiu 
i la ciutat. La unió fa la força 
i aconseguirem que els nens i 
nenes que vulguin jugar a bàs-
quet no hagin de marxar”.
Els responsables de l’entitat no 
tenen previst fer proves per con-
feccionar els seus equips, que sor-
tiran dels que ja existeixen en els 
clubs fusionats. 

Rafa Jiménez | Redacció

ACORD ENTRE CLUBS

El bàsquet montcadenc es fusiona per crear 
una nova entitat: el Club Unió Bàsquet MIR
La nova entitat neix de l’acord entre el CEB Can Sant Joan i l’AE Elvira-La Salle i també absorbirà jugadors que formen part del CB Montcada 

FUTBOL
Sergi Arranz, davanter del CD Montcada, 

acaba la lliga com a màxim golejador de 

Primera Catalana amb 27 gols

La junta directiva del nou Club Unió Bàsquet MIR, presidida per Jordi Álvarez, es va fer una foto amb les autoritats després de l’acte de presentació
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> Futur incert 
del CB Montcada
Tot i que encara no hi ha cap 

confi rmació ofi cial, fonts prope-

res a la directiva del CB Montca-

da han confi rmat a la redacció de 

Laveu.cat la desaparició del club 

de cara a la propera temporada 

a causa dels problemes econò-

mics que arrossega en els últims 

anys. La majoria dels jugadors 

de l’entitat, que va ser fundada a 

fi nals dels anys 70, seran absor-

bits pel nou club de bàsquet que 

s’ha creat al municipi | RJ
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El CD Montcada va tancar la lli-
ga el 2 de juny a l’estadi de la Fe-
rreria amb una nova victòria da-
vant la Gramanet Milán B, que 
baixa de categoria, per 2 a 1. Fi-
nalment, els verds han acabat en 
una meritòria cinquena posició 
amb 52 punts i un balanç de 13 
victòries, 13 empats i 8 derrotes. 
L’equip de Jordi Salvanyà, que ha 
renovat per una temporada més, 
va arribar a la penúltima jornada 
amb opcions de jugar la promo-
ció d’ascens, però les va perdre 
després d’empatar al camp del 
Sant Cugat Esport (2-2). 
L’últim partit de la temporada va 
servir per confirmar el ‘pitxitxi’ 
de Sergi Arranz, que va tornar a 
marcar dos gols i es va consolidar 
com el màxim golejador de Pri-
mera Catalana amb 27 dianes.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Brillant temporada del CD Montcada 
que es queda a prop de la promoció
Els verds finalitzen la lliga a la cinquena posició i Sergi Arranz aconsegueix ser el màxim golejador de la categoria

El club no pensava en la promoció, però els futbolistes hi van creure fins al final. La seva decepció després del partit contra el Mollet així ho reflecteix
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Jordi Salvanyà 
Entrenador  

CD Montcada

Valoració de la temporada?

Molt bona, de notable alt. El 

club s’havia marcat l’objectiu 

d’acabar entre els vuit primers i 

s’ha aconseguit.

Sap greu haver tingut la promo-

ció d’ascens tan a prop, no?

Sí, però si fem una valoració 

general hem d’estar satisfets. 

Tenint en compte el nostre pres-

supost, l’any ha estat un èxit.

Ja s’ha confirmat que seguirà 

una temporada més...

És veritat. Tot i que s’haurà de 

fer una reducció del pressupost, 

volem tornar a fer un equip com-

petitiu per no patir per baixar.   

Sergi Arranz es quedarà?

Tindrà ofertes atractives per 

marxar, però jo no descarto que  

s’acabi quedant | RJ

‘Hem fet una  

temporada de  

notable alt’

Entrevista

La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic Montcada ja pot respi-
rar tranquil·la. A l’última jor-
nada, gràcies a un gol de Marc 
Pérez, va aconseguir un punt 
molt valuós a casa del Premià 
Club Esportiu (1-1) que li per-
met assegurar la permanèn-
cia a Segona Catalana. Els de 
Can Sant Joan, que no van 
poder aconseguir cap victòria 
a les cinc últimes jornades, en-
caixant tres derrotes i sumant 
només dos empats, van haver 
d’esperar a l’últim partit per 
allunyar-se definitivament del 
descens. Els montcadencs han 
finalitzar la lliga a l’onzena po-

sició –a la lliga hi ha 18 equips– 
amb 47 punts i un balanç de 
14 victòries, 5 empats i 15 de-
rrotes. L’Argentona, amb 45 
punts, és l’equip que haurà de 
jugar la promoció de descens, 
mentre que el Canyelles puja a 
Primera Catalana i la Unifica-
ción Llefià, segona, lluitarà per 
l’ascens. 
“L’equip ha arribat al límit, 
sense l’esforç dels jugadors 
no ens haguéssim salvat”, 
diu el tècnic José Manuel Mar-
tín ‘Pinti’, satisfet, tot i ser una 
temporada complicada, per ha-
ver assolit la permanència coin-
cidint amb la celebració del 25è 
aniversari del club.

Homenatge. Abans de l’últim 
partit a casa, es va fer un acte 
de reconeixement als presi-
dents que ha tingut l’UE Sant 
Joan-Atlètic Montcada des de 
la seva fundació. Manuel Ruiz, 
Enrique Granero, Javier For-
mén, Antonio Hernández, José 
Gerbolés i José González, així 
com Emilio Prados i Eugenio 
Sánchez –ambdós a títol pòs-
tum– van rebre una placa com-
memorativa. 
El programa del 25è aniversari 
clourà el 21 de juny, al Kursaal, 
amb la inauguració d’una mos-
tra fotogràfica i la projecció d’un 
documental històric que ha rea-
litzat Miguel Ángel López.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan-Atlètic s’assegura una 
temporada més a la Segona Catalana
A l’última jornada, un punt al camp del Premià (1-1), li va acabar donant la salvació

“Estic una mica trist per no 
haver pogut guanyar la fase 
d’ascens. Tot i que no podíem 
pujar per motius econòmics, 
ens feia il·lusió fer-ho per mèrits 
esportius”, va dir l’entrenador del 
Broncesval, Jordi Rozas, després 
de perdre, el 25 de maig, el segon 
partit del play-off d’ascens contra 
el Debabarrena per 6 a 4. L’equip 
d’Elgoibar, que es va emportar 
l’eliminatòria amb un global de 9 
a 6, intentarà ara reunir els diners 
necessaris per poder pujar. 

El partit disputat al País Basc va 
ser l’últim de Jordi Rozas a la ban-
queta del Broncesval després de 
dos anys plens d’èxits amb el cam-
pionat de lliga i l’ascens a Tercera i 
el subcampionat a Segona B. “Per 
a mi ha estat una jornada molt 
emotiva, només tinc paraules 
d’agraïment per al meu equip i 
per al club; han estat els meus 
millors anys com a entrenador”, 
ha dit Rozas, qui no descarta tor-
nar en el futur al club que presi-
deix Pedro Litrán. 

Va perdre també el partit de tornada contra el Debabarrena

FUTBOL SALA

Trist final de temporada i 
de cicle per al Broncesval
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Relleu al sènior femení de l’EF 
Montcada. El 31 de maig, Adria-
no Bujalance va ser presentat com 
a nou entrenador del sènior feme-
ní, substituint Antonio Moya, que 
posa fi al seu segon cicle de tres 
anys al capdavant de l’equip. El 
femení també ha presentat un nou 
col·laborador per a la propera tem-
porada: la benzinera Rivalca, de la 
carretera de La Roca.

FUTBOL. EF MONTCADA

Adriano Bujalance, nou 
entrenador del femení

Adriano Bujalance i Antonio Moya, junts
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Els expresidents del club es van fotografiar amb les autoritats i exjugadors després de l’homenatge rebut per l’actual directiva
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El matrimoni montcadenc format 

per Santi Rebollo i María José Cue-
vas, tots dos d’El Cim, va explicar 
el 4 de juny a la Casa de la Vila les 
seves dues últimes expedicions. 
Amb el suport d’una projecció de 
vídeos i fotos, van parlar del reco-
rregut de trekking que van fer al ju-
liol de 2011, i durant quatre dies, a 
Islàndia. A l’octubre de 2012, i for-
mant una expedició amb altres dos 
membres de la Unió Excursionista 
de Sabadell (UES), van fer un altre 
trekking de dues setmanes, pujant 
tres cims, en una zona propera a 
l’Everest. D’altra banda, El CIM or-
ganitza el 7 de juny, al col·legi La 
Salle, l’acte de cloenda de la XXIX 
Marxa a Peu a Montserrat  | RJ 

> Candidatures per a la Festa de l’Esport

Encara es poden presentar fins al 21 de juny les candidatures per als premis 
de l’esport local que organitza l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) i que 
s’entregaran a la gala que es farà el 5 de juliol a l’Àgora de Montcada Aqua. Els 
que vulguin presentar candidats ho han de fer al registre d’entrada de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament. Aquests guardons valoraran els 
resultats esportius del període comprès entre juliol de 2012 i juny de 2013 | RJ 

Sánchez, al centre de la imatge, amb els representants de la Penya, el club i l’Ajuntament 

PENYA BLANC-I-BLAVA DE MONTCADA I REIXAC

Víctor Sánchez va rebre el 28 de 
maig el III Trofeu Perico d’Or 
que atorga la Penya Blanc-i-Blava 
de Montcada i Reixac al millor 
jugador de la temporada. El nou 
president de l’entitat, Francisco 
Martínez, li va entregar el guar-
dó al migcampista en presència 
de Jaume Martínez, del RCD 
Espanyol; Salvador Fosas, de la 
Federació Catalana de Penyes; 
del regidor d’Esports, Marc Ro-
dríguez (PSC), i del regidor de 

Promoció i Ocupació, Joan Car-
les Paredes (CiU). 
Sánchez va agrair als socis que 
l’han votat. “Per a mi és un 
honor i espero tornar l’any vi-
nent”, va dir. El president de la 
Penya va ironitzar sobre la con-
tinuïtat del jugador a l’Espanyol. 
“Esperem –va dir, rient– que 
trenquis amb la dinàmica ja 
que els dos guanyadors del 
nostre trofeu, Vázquez i Calle-
jón, van marxar del club des-
prés d’obtenir el premi”. 

Els socis de la penya el van votar com el millor d’aquest curs

El montcadenc David Ferrer i la 
seva gossa Sira, del Club d’Agi-
lity Badalona, van guanyar el 
campionat d’Espanya  d’agility 
en categoria mini, disputat els 
dies 25 i 26 de maig a Madrid. 
Ambdós partiparan amb la se-
lecció espanyola al Campionat 
d’Europa, que tindrà lloc a Bèl-
gica entre el 26 i el 28 de juliol. 
D’altra banda, Ferrer i la Sira 
també van quedar primers al 
Campionat de Catalunya per 
tercer any consecutiu després de 
disputar 20 proves amb la parti-
cipació de més d’un centenar de 
gossos | SA   

David Ferrer i 
la seva gossa 
Sira, campions 
d’Espanya
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David Ferrer amb la seva gossa, Sira
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> La muntanya, segons Rebollo i Cuevas

AGILITY

Pilar Abián | Pla d’en Coll

KARATE

Tres membres del Shi-Kan 
s’han proclamat campions de 
Catalunya de Kyokushinkai 
durant la competició que es va 
disputar el 25 de maig a Vic. 
Es tracta dels sèniors Marta 
García i David Bermejo, a la 
categoria -60 i -90 kilograms 
respectivament, i el sots-21 
Rubén Serrano (-80 k). El club 
local també va obtenir dues 
segones posicions en kumite per 
part de la sènior Olga Giménez 

(+60 k) i els júniors Judit Cal-
zado (+57 k) i Francesc Car-
vajal (+65 k). El sènior Rubén 
Estrella (-70 k), les júniors Aida 
Xavier i Cristina Camón (-57 
k) i els cadets María Arroyo 
(+50 k) i Eric Puig (+57 k) van 
ser tercers.

Exhibició solidària. Es farà el 29 
de juny a l’estadi de la Ferreria 
amb diferents clubs i es recap-
taran aliments per a la Creu 
Roja.

El club va obtenir 11 medalles en aquesta competició

La delegació del Shi-Kan durant la seva participació a la competició que es va fer a Vic

Rafa Jiménez | Redacció

L’IME, juntament amb el CEB 
Can Sant Joan i la comissió de 
festes del barri, organitza una 
nova edició del torneig 3x3 de 
bàsquet. Aquest trobada, ober-
ta a totes les categories, es farà 
el 20 de juny, coincidint amb la 
Festa Major, a les 18h a la plaça 
del Bosc. Per poder fer les ins-
cripcions, al preu de 4 euros, es 
pot anar a la seu de l’IME (Tar-
ragona, 32) o trucar al telèfon 
935 650 999. També es pot fer 
a través del CEB Can Sant Joan 
(635 343 445) | RJ 

3x3 a la Festa 
Major de Can 
Sant Joan

BÀSQUET

S
H

I-
K

A
N

Un dels partits a l’edició de l’any passat
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Víctor Sánchez rep el  
III Trofeu Perico d’Or

ESCACS

Preparatius del 21è  
Open Ciutat de Montcada

La Unió Escacs Montcada or-
ganitza entre el 25 de juny i 
el 3 de juliol la XXI edició de 
l’Open Internacional d’Escacs 
Ciutat de Montcada que es-
trena una nova ubicació en el 
Sercotel Montcada (Verdi, 12), 
al costat del centre comercial 
El Punt. L’organització pre-
veu la participació de més de 
200 escaquistes. Al tancament 

d’aquesta edició, hi havia 110 
inscrits amb 23 Grans Mestres 
i 22 Mestres Internacional. El 
número u del rànquing serà el 
rumà Liviu-Dieter Nisipeanu, 
excampió d’Europa. 
Les inscripcions es poden fer 
fins al 24 de juny. Per a més 
informació es pot contactar 
per correu electrònic amb 
openmontcada@hotmail.com o al 
telèfon 687 123 114. 

Rafa Jiménez | Redacció

BALL ESPORTIU

Endansa organitza el III 
Trofeu Vila de Montcada

El club de ball esportiu Endan-
sa, de l’Escola Eva Nieto, orga-
nitza el 9 de juny al pavelló Mi-
quel Poblet el III Trofeu Vila de 
Montcada-Endansa amb la par-
ticipació de parelles de tot l’estat. 
Al certamen, que comença a les 
10h, hi haurà competicions de 
ball llatí i estàndard en tots els 
nivells d’edat i categories. Tam-
bé es disputarà el II Memorial 
Jordi Solà, en record del balla-

rí i professor de l’escola que va 
morir fa un any en un accident 
aeri a l’edat de 31 anys. També 
s’ha programat la tercera prova 
del circuit nacional Wheelchair 
(ball de saló en cadira de rodes) 
i diverses exhibicions a càrrec 
dels millors ballarins d’Espanya. 
L’acte compta amb el suport de 
l’Ajuntament i l’IME i del Club 
de Ball Esportiu Team Dyna-
mik. L’entrada costa 10 euros i 
es poden adquirir al pavelló.

Rafa Jiménez | Redacció

> Montcada veurà passar un raid d’hípica

Montcada i Reixac serà lloc de pas del primer Raid Barcelona-Besòs que el 
15 de juny, de 8 a 15h, organitza la Federació Catalana d’Hípica juntament 
amb Endurance i la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci del 
Besòs i la Diputació. Es faran cinc curses, de 20, 40 i 80 quilòmetres, que pas-
saran dues vegades per Montcada i Reixac: d’anada, pel marge del riu Besòs, 
i de tornada, pel Ripoll | RJ 
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Tres membres del Shi-Kan, 
campions de Catalunya
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BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El femení, de menys a 
més en el seu rendiment

El femení de l’AE Elvira-La 
Salle va tancar la seva tem-
porada amb una derrota a 
la pista del CB Begues, en 
un matx ajornat de la 17a 
jornada que es va jugar el 
26 de maig. Les montcaden-
ques van perdre per 47 a 41 
i han acabat la seva partici-
pació al grup 8 de la tercera 
territorial a la novena posi-

ció i un balanç de 8 victòries 
i 16 derrotes. “A la segona 
volta, hem millorat molt 
el nostre rendiment. Al 
principi vam acusar la 
inexperiència d’unes ju-
gadores molt joves”, diu 
Miguel Ángel Ganella, que 
la propera temporada ja no 
entrenarà, com aquest any, 
el sènior femení i el júnior B 
del club | RJ    

Rafa Jiménez | Redacció
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El femení no va fer una primera volta ja que només va guanyar dos partits

L’AE Can Cuiàs dira adéu 
a la Preferent el 8 de juny 
amb el seu últim partit en 
aquesta categoria a la pis-
ta de l’AE Xarxa. Un cop 
confirmat el seu descens 
després de la derrota que va 
patir el 22 de maig contra 
el Mampar Bruc (4-6), els 
montcadencs no van jugar a 

la penúltima jornada ja que 
el seu rival, el Sant Andreu 
AE-Xocala, s’ha retirat de la 
competició. 
A manca de l’últim partit de 
lliga, l’equip de Matías Ruiz 
és cuer del grup 1 amb 11 
punts, a cinc de la penúlti-
ma posició que ara ocupa el 
Futsal Polaris | RJ  

L’AE Can Cuiàs prepara 
l’adéu a la Preferent

Amb un empat a 2, el sè-
nior de futbol sala de l’EF 
Montcada es va deixar el 2 
de juny, a la pista del Futsal 
Cerdanyola B, les seves da-
rreres opcions de lluitar pel 
campionat de lliga a Segona 
Divisió. A manca d’una jor-
nada per al final, els mont-
cadencs, que ja han assolit 

l’ascens de categoria, ocu-
pen la segona posició amb 
53 punts, a tres del líder, 
l’EF Barberà-Andalucia que 
no va perdonar i va guan-
yar a la pista del Castellnou 
CFS (2-6). Els barberencs, 
que tenen el goal average fa-
vorable, ja són campions del 
seu grup | RJ

L’EF Montcada ja no  
pot guanyar la lliga 

FUTBOL SALA

HANDBOL. CH LA SALLE

El sènior B, a les 
semifinals de Copa

El sènior B del Club Han-
dbol La Salle s’ha classificat 
per a les semifinals de la 
Copa Federació de Tercera 
Catalana després de supe-
rar l’Agramunt (26-21), a 
vuitens, i el CH Sant Llo-
renç-Sant Feliu Llobregat, a 
quarts, per 36 a 37 a la prò-
rroga. Els montcadencs, que 
no van poder assolir l’ascens 

a Tercera Preferent, jugaran 
les semifinals a partit únic 
contra el Cerdanyola. 

Màster masculí. Va guan-
yar un triangular que la 
Fundació Pare Manel va 
organizar el 26 de maig a la 
Barceloneta. Els lassal·lians 
van superar l’OAR Gràcia i 
van empatar contra l’equip 
local. 

Rafa Jiménez | Redacció

> El màster femení finalitza tercer

Les veteranes del CH La Salle ja han acabat la lliga. El 2 

de juny, van avançar el seu últim partit i van superar el BM 

Granollers (18-11). Les lassal·lianes han finalitzat la lliga a la 

tercera posició, tot i que podrien ser quartes si l’OAR Gràcia 

guanya a la darrera jornada. El tècnic Antonio Muñoz ha 

anunciat que deixa el càrrec “per descansar” | RJ
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TENNIS

La segona edició del torneig 
de pares i fills que va orga-
nitzat el Club Tennis Reixac, 
i que va comptar amb la par-
ticipació de 24 parelles, ja 
coneix els seus guanyadors. 
Oriol i Sergio Rodríguez 
van aconseguir la victòria 
a la categoria d’iniciació; 
Adam i Jordi Rodríguez van 

guanyar en pefeccionament 
i Jordi i Lluís Torruella, en 
competició. Els finalistes a 
les diferentes categories van 
ser Joan i Josep García; Aina 
i Aitor Sánchez, i Dani i Tor-
cuato Rodríguez. Després 
d’acabar, tots els competi-
dors van participar en una 
festa de clausura | RJ

Fi del torneig familiar
Segona edició de la competició de pares amb els fills
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Foto d’alguns dels participants al torneig familiar del Club Tennis Reixac
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GIMNÀSTICA RÍTMICA

L’equip aleví d’iniciació 
del Club Gimnàstica La 
Unió va finalitzar a la 
primera posició del III 
Trofeu Espiral de Colors 
que es va fer a Sabadell el 
25 de maig. Aquest con-
junt està format per Paula 
Cano, Mireia Granero, Sol 
Aguirre, Lara Navarro i 
Marta Vázquez. En aquest 
torneig també van parti-
ciar Núria Álvarez, Nayla 
Hernández, Andrea Gra-
nero, Paula Serrano, Tania 
Palomino, Marina Ribo-

ta, Laura Martínez, Irene  
Crespo,Yaiza Rodríguez i 
Ana Mª Gómez | RJ

Trofeu Espiral de Colors
L’equip aleví d’iniciació del CG La Unió va ser primer

Les integrants de l’equip aleví

BÀSQUET. CB MONTCADA

Els dos preminis acaben 
la lliga a la part mitja

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El preinfantil no pot 
evitar l’última posició

El preinfantil del CEB Can 
Sant Joan ha finalitzat la lliga 
a l’última posició del nivell 
C-1 després d’aconseguir no-
més dues victòries en 14 jor-
nades. Els montcadencs van 
jugar per última vegada l’11 
de maig contra El Masnou, 
que es va emportar la vic-
tòria de la pista d’El Viver 
amb un clar 9 a 61. Als dos 
últims partits, el preinfantil 
no va jugar: va descansar a 
l’última jornada i va sumar 
la seva segona victòria a la 
penúltima gràcies a la no 
presentació del seu rival, el 
CE Mireia-Montgat.

Finals. El júnior ha finalitzat 
sisè; mentre que el cadet i 
l’infantil femení han acabat 
tercer i últim als nivells C-1 
i D respectivament | RJ

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Sisena plaça final per  
als més petits del club

El mini mixt de l’AE Elvira-
La Salle ha acabat la lliga al 
nivell B-2 a la sisena posició 
amb 7 victòries i 11 derro-
tes. Després de guanyar a la 

pista del Canovelles BC (55-
75), el mini va acomiadar la 
temporada amb una derro-
ta contra el Sant Gervasi-3 
(64-75) | RJ

El mini d’Aroa Retamero va ser el primer del nivell C amb una derrota en 10 partits
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El preinfantil va ser segon al nivell C
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Els dos equips premini del 
CB Montcada han acabat 
a la sisena posició dels seus 
respectius nivells. Al C-2, 
l’A ha sumat 7 victòries i 8 
derrotes i es va acomiadar 
de la lliga amb una derrota 
contra l’AEE Col·legi Cul-
tural BDN A (41-63). Per la 
seva part, el B, que ha jugat 
al nivell D, va guanyar el 
seu últim partit contra el 
CB L’Ametlla Blau (13-57) i 
ha fet un balanç de 9-9. 

Finals. El cadet A, que ha 
jugat al nivell B-1, ha acabat 
cinquè amb 8-6; el cadet 

B, al C-1, tercer amb 9-4; 
l’infantil, al C-1, quart amb 
12-6; el preinfantil, a l’A-2, 
setè amb 2-14; i el Mini, al 
C-2, sisè amb 8-7.

El premini B, en un partit
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La piscina exterior del centre 
obre amb un nou servei de Wifi

IME

La temporada s’inicia el 8 de juny i durarà fins al 8 de setembre. Estarà oberta durant tots els dies de la setmana

La piscina descoberta de 
la zona esportiva centre 
inicia la temporada el 8 de 
juny i estarà oberta fins al 
8 de setembre, de 10.30 a 
19h, durant tots els dies 
de la setmana. El preu de 
l’entrada serà de 6,5 euros 
–els infants i joves entre 6 
i 18 anys i els jubilats pa-
guen 4,80 i els menors de 
5 anys no paguen res. Per 
obtenir-ne informació, cal 
anar a les oficines de l’IME 

(Tarragona, 32) o trucar 
al telèfon 935 650 999. 
Enguany, els usuaris de 
la piscina d’estiu podran 
accedir a Internet gràcies 
al nou punt Wifi que s’hi 
ha habilitat. D’altra ban-
da, la piscina exterior de 
Montcada Aqua obrirà el 
25 de juny.  

Jocs Escolars. La cloenda 
es fa el 7 de juny, a les 
17.30h, al pavelló Miquel 
Poblet i al seu exterior.

Rafa Jiménez | Redacció

Uns joves. l’any passat, es llancen a la piscina gran del carrer Bonavista 

KORFBAL. AEE MIRÓ

El júnior es proclama 
subcampió de Catalunya
L’equip júnior de korfbal 
de l’AEE Miró ha acabat 
com el segon equip millor 
de Catalunya després de 
perdre la final del play-off 
per al títol contra l’Assesoria  
Vallparadís Júnior (14-18). 
Els montcadencs, que van 
quedar segons a la fase re-
gular, es van desfer a les se-
mifinals de l’SLKC (19-6). A 
més del júnior, l’AEE Miró 
ha comptat aquesta tem-
porada amb quatre equips 
–un cadet, dos infantils i 

un aleví– que han jugat tres 
lligues trimestrals. El club, 
que disputa els seus partits 
al col·legi Elvira Cuyàs, està 
format per sis entrenadors i 
36 jugadors. “La pista on 
juguem sempre està bruta 
de pols i terra, no funcio-
nen les dutxes dels vestua-
ris i no hi ha grades per 
al públic. Amb tot això, 
donem una mala imatge 
del club i del municipi”, 
diu José Rodríguez, un dels 
responsables de l’entitat | RJ El júnior de l’AEE Miró durant el partit de semifinals del play-off contra l’SLKC
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Els Patufets conquereixen la  
lliga en el seu debut competitiu

Els Patufets de l’EF Mont-
cada s’han proclamat 
campions de la lliga de 
Futbeval, exhibint una 
gran superioritat. Els 
montcadencs no han per-
dut cap partit, sumant 58 
punts amb 19 victòries i 
un empat. El seu últim ri-
val, el Santa Perpètua, va 
rebre un contundent 14 
a 0. El tècnic Diego Sán-
chez, que forma tàndem 
amb Fernando ‘Cuqui’ 
Delgado, destaca el alt ni-
vell de joc de l’equip, “tant 
col·lectiu com individual 
on tots els integrants han 
demostrat un alt grau 
de preparació i esporti-
vitat”.

Torneig Vila de Montcada.  
L’EF Montcada, que se-
gons els seus responsables 
està rebent molt bones 

xifres d’inscripcions, or-
ganitza els dies 15 i 16 de 
juny el Torneig de Futbol 
Base Ciutat de Montcada 

amb partits de tots els seus 
equips als estadis de la Fe-
rreria i Can Sant Joan i a 
la pista coberta del centre.

Jesús Abad | Can Sant Joan

FUTBOL. EF MONTCADA

El club tancarà la temporada el 15 de juny amb el Torneig de Futbol Base Ciutat de Montcada

FUTBOL. CD MONTCADA

El juvenil del CD Montca-
da va acabar la lliga amb 
una golejada contra el cuer, 
el Lliçà d’Amunt (5-0). Una 
setmana abans, i després 
de tres victòries seguides, 
l’equip de Jordi Garcia va 
rebre un dur correctiu per 

part del segon, l’UE Cas-
tellar (7-1). Els verds han 
finalitzat a la novena posició 
amb 45 punts, els mateixos 
que el juvenil A de l’EF 
Montcada, que és vuitè per 
haver guanyat els seus dos 
enfrontaments directes | RJ

El juvenil verd, novè
Acaba amb els mateixos punts que l’equip A de l’Escola

En el seu retorn a Primera després del descens, els verds han acabat novens

> El juvenil A acaba a la vuitena posició 

A la penúltima jornada de lli-

ga, i en l’últim partit a casa, el 

juvenil A es va retrobar amb 

la victòria,  golejant el Bella-

vista Milán per 6 a 0. Una 

setmana més tard, l’equip de 

José Manuel Jurado va man-

tenir la ratxa i va treure un 

punt del camp de l’UE Mollet 

(4-4). Amb 45 punts, els ver-

mells han acabat la lliga a la 

vuitena posició.

Futbol sala.  A manca d’una 

jornada per al final, i després 

de perdre a casa davant l’Iris 

Sol (3-5), el juvenil ocupa la 

desena posició | RJ
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ACTIVITATS ESCOLARS

Festes als col·legis Mitja 
Costa, El Viver i El Turó

Les escoles El Viver, Mi-
tja Costa i El Turó van 
celebrar durant el mes de 
maig les seves festes lúdi-
co-esportives on els alum-
nes van poder mostrar les 
activitats que fan durant 

tot el curs. Abans del final 
de les classes, encara es 
podrà gaudir de les festes 
que organitzen l’Elvira 
Cuyàs el dia 8 de juny i el 
Font Freda, que tancarà el 
calendari el dia 15 | RJ

Un partit de bàsquet, a la pista del col·legi El Turó durant la seva festa

Partit de futbol sala a la pista del col·legi El Viver, al barri de Can Sant Joan

Un grup d’estudiants fent arts marcials al pati del col·legi Mitja Costa
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FUTBOL. FS MONTCADA

Bona temporada del benja-
mí A del Broncesval Mont-
cada, que va estar a punt 
de classificar-se per al cam-
pionat de Catalunya. A la 
lliga va acabar tercer, només 

superat per Marfil i Palau. A 
la lligueta de sis partits que 
va començar el 5 de maig 
per seguir competint, s’ha 
assegurat la primera posició 
a manca d’una jornada | RJ

Bon any del benjamí A
Només l’han superat Marfil, campió de Catalunya, i Palau

El grup de jugadors que formen part del benjamí A ha fet una gran temporada
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HANDBOL. CH LA SALLE

El juvenil masculí del CH 
La Salle ha finalitzat la lliga 
de Primera Catalana a la 
12a posició després de dues 
últimes victòries contra el 
CH Sant Llorenç-Sant Fe-
liu  Llobregat (30-20) i el 
Cooperativa Sant Boi (26-

32). D’altra banda, el cadet 
femení jugarà la final de la 
Copa Federació contra el 
Sant Quirze.

Diada Salvador Benítez. Es 
fa al col·legi La Salle el 8 de 
juny, a partir de les 9h | RJ

Positiu final del juvenil
Els lassal·lians han guanyat els seus dos últims partits

El juvenil masculí va guanyar clarament el CH Sant Llorenç-Sant Feliu Llobregat
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Després de golejar el Santa Perpètua, els Patufets van fer una gran festa sobre la gespa, acompanyats dels seus pares i mares

P
IL

A
R

 A
B

IÁ
N


