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HANDBOL
Albert Maresma, del CH La Salle, 
fi nalitza la lliga com a màxim golejador 
del grup català de Primera Estatal
PÀG. 28PÀG. 28

FUTBOL SALA
L’AE Can Cuias d’Óscar Ruiz 
aconsegueix, de forma matemàtica, 
l’ascens a Primera Catalana

ATLETISME

El montcadenc Carles Cera guanya una 
multidudinària i consolidada II Montescatano
La cursa de muntanya, organitzada per la JAM i l’IME, va ser tot un èxit d’organització amb la participació de 508 atletes

El montcadenc Carles Cera, 
de la Joventut Atlètica Sabadell 
(JAS), va ser el guanyador de la 
prova llarga de 15 quilòmetres 
de la segona edició de la Mon-
tescatano, la cursa de muntanya 
que es va disputar el 27 d’abril a 
la Serralada de Marina sota l’or-
ganització de la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM) i l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME) 
de l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac. Amb un temps d’1 hora 
2 minuts i 14 segons, Cera, de 
30 anys, va superar dos com-
panys de la JAS: Pere Ordónez, 
guanyador de la primera edició 
de la Montescatano, i Alberto 
Ramírez. “Sempre és molt es-
pecial poder córrer i guanyar a 
casa. El circuit és molt exigent 
i la gent es sorprèn de veure 
un recorregut de muntanya 
tan a prop de la nostra ciutat. 
No ha estat gens fàcil guanyar 
i he patit molt”, comentava des-
prés de la cursa Cera que, tot i 
ser atleta de la JAS, s’entrena a 
Montcada i Reixac a les instal-
lacions de la JAM sota la direcció 
de Francisco Gómez ‘Frasqui’. A 
la categoria femenina, la primera 
va ser Júlia Casas (Triatló Ter-
rassa Esports-CIC) amb una 1 
hora 27 minuts i 42 segons. La 
van acompanyar al podi Maribel 
Martos (Grup Trial Mollet) i Li-
dia Flores (Running Vígia).

La prova curta, de 9 quilòme-
tres, va ser guanyada per Mario 
Pina (JAS), amb un temps de 38 
minuts i 4 segons, i per davant 
d’Alberto Viera  (Rios Running 
Les Franqueses) i David Fasi-
enda (Ripollet Unió Atlètica). 
La primera dona va ser Alicia 
Rodrigo, qui va fer un temps de 
49 minuts i 52 segons. Van es-
tar al seu costat del podi: Noemí 
Arauz i Lurdes Morral. Com a 
curiositat, Eva Pupim i Mario 
Bodas es van emportar els dos 
pernils que l’organització havia 
deixat en punts del recorregut. 
Per guanyar-lo, els dos atletes 
van haver d’arribar a la meta 
carregant aquest premi tan su-
culent.   

Sense incidents. A la II Montes-
catano van participar 508 atle-
tes –s’havien inscrit 525. El bon 
temps va acompanyar i no hi va 
haver cap incident –només un 
atleta va ser traslladat a l’am-
bulatori per un tall. “La gent 
està encantada amb el circuit 
i l’organització. Ha estat un 
èxit total i estem molt contents 
d’omplir totes les inscripcions 
amb la quantitat de curses de 
muntanya que es fan”, explica 
Ilde Teruel, president de la JAM 
que, de cara a la propera edició, 
estudia ampliar la cursa llarga 
als 21 quilòmetres per conver-
tir-la en una Ultratrail.

Rafa Jiménez | Redacció
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Els tres primers classifi cats amb el president de la JAM, Ilde Teruel, i els representats de l’Ajuntament: Marc Rodríguez, Judith Mojeda i María Elena Pérez

Mario Pina (JAS), guanyador de la cursa curta, en el moment de la sortida amb els altres 500 atletes Baixada des del camí de la Font del Tort
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Amb els seus tres gols, Daniel Ba-
ena, davanter del CD Montcada 
B, va ser el gran protagonista del 
derbi de Quarta Catalana que el 
seu equip va disputar el 12 d’abril 
a l’estadi de la Ferreria contra 
l’UD Santa María (1-4). El partit 
va finalitzar amb una contundent 
victòria del segon equip verd que 
va ser superior, tot i que el matx 
no es va resoldre fins als últims 
minuts. El marcador, que va obrir 
Baena al 33’, es va mantenir amb 
el 0 a 1 fins al minut 78. Alejan-
dro Calzada, al 88’, va fer el gol de 
l’honor local quan el partit anava 
0 a 3. Carlos García va ser l’autor 
del quart gol verd.
Tot i aquest triomf, els verds, se-
tens al grup 15è, ja no tenen op-
cions d’arribar a la segona posició 
que permet jugar la promoció d’as-
cens. Després de perdre dos dels 

últims tres partits contra la Roure-
da (5-1) i el líder, l’UDAF Inter SM 
(2-3), l’equip de Juan Meca té un 
desavantatge de 17 punts amb el 
segon classificat, el Mirasol-Baco 
Unión, que té pendent jugar enca-
ra dos partits. 

L’UD Santa María, dotzena amb 
14 punts, va tornar a perdre un 
nou partit al camp de la Roureda 
(3-2) i segueix sense guanyar des 
del 14 de desembre –ha sumat un 
punt dels últims 39 que han estat 
en joc. 

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Daniel Baena, autor de tres gols, 
gran protagonista del derbi local
El CD Montcada B va guanyar clarament l’enfrontament contra l’UD Santa María (1-4)

Com ja va passar a la primera volta, el CD Montcada va guanyar el derbi contra l’UD Santa María

L
L

U
ÍS

 M
A

L
D

O
N

A
D

O

Encara no es pot confiar, però la 
Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic 
ha donat un pas important per 
mantenir la categoria. Als últims 
dos partits, els montcadencs han 
sumat quatre punts contra dos 
rivals directes. A la 28a jornada, 
van guanyar a casa l’UD Cata-
lana (1-0) amb un gol de Jonatan 
Ortells. Una setmana més tard, 
els montcadencs van empatar al 
camp de l’UD Cirera (2-2) en un 
partit marcat per l’expulsió, amb 
doble targeta groga, d’Alex Casals 
al minut 68, quan l’equip de José 
Manuel Martín ‘Pinti’ guanyava 1 
a 2 amb dos gols d’Albert Jiménez.  
“La victòria semblava a les nos-
tres mans, però podem donar 
per bo el resultat en el moment 
que ens hem quedat amb un ju-
gador menys”, explica ‘Pinti’, qui 
fa una crida a l’afició per al proper 

partit a casa contra el CF Ripollet 
on es podrien sumar tres punts 
clau per a la permanència. A les 
últimes setmanes, el club ha fet tres  
fitxatges: Scott Sese, Víctor Ruiz i 
Marc Rovellada.

Va guanyar la Catalana (1-0) i va empatar amb la Cirera (2-2)

L’UE Sant Joan puntua 
contra dos rivals directes

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení de l’EF Mont-
cada es va deixar a Sabadell, al 
camp de La Planada i a la 26a 
jornada, un empat (3-3) en un 
partit tens i amb incidents. Fina-
litzats els 90 minuts, l’àrbitre va 
expulsar Jennifer Morgan, juga-
dora nord-americana de l’EFM, 
per donar una patada a una ri-
val, acció que ha estat castigada 
per la federació amb una sanció 
de quatre partits, tot i el recurs 
presentat pel club vermell. “Em 
sembla totalment exagerat 
perquè Morgan em va ense-
nyar una mossegada al seu 
braç que no va ser castigada”, 
es lamenta Bujalance.
Tot i no disposar d’una peça 
clau en el centre del camp que, 
a manca de tres jornades per al 
final de la lliga ja no jugarà més 
aquesta temporada, les montca-

denques van guanyar una set-
mana després la Gramanet (6-1) 
amb comoditat gràcies als gols 
d’Adriana Domínguez ‘Ronnie’ 
(2), Regina Lorenzo (2), Car-
men Yera i Nerea Talavera. 

Expulsada a Sabadell, ha rebut una sanció de quatre partits

L’EF Montcada es queda 
sense Jennifer Morgan 

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA
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El CD Montcada respira una 
mica més tranquil després dels 
seus últims resultats però, a 
manca de cinc jornades per al fi-
nal de la lliga, encara no ha tan-
cat la seva permanència. Abans 
de les vacances de Setmana San-
ta, els verds van reaccionar a la 
perfecció amb una victòria al 
camp d’un rival directe com és 
l’Avià (2-3). Va ser un partit amb 
un final boig i l’equip de Jordi 
Salvanyà va aconseguir els tres 
punts gràcies a un gol de ‘Chipi’ 
a l’últim minut. 
A la 29a jornada, contra la Uni-
ficación Llefià (1-1), els montca-
dencs van viure l’altra cara del 
futbol a l’estadi de la Ferreria. 
Amb 1 a 0 en el marcador gràci-
es a un gol aconseguit per Isaac 
Pujante al minut 77, una errada 
del porter local, Adrián Buetas, 

al 89’ li va fer perdre dos punts 
que poden ser vitals. “Estic de-
cepcionat amb aquest resul-
tat. Una errada puntual ens 
ha deixat sense la victòria. 
Hem passat de poder tenir ja 

els deures fets, a començar de 
zero”, diu Salvanyà. En aquest 
partit es va guardar un minut 
de silenci en memòria de Clotil-
de Martínez, mare del president 
verd, Modesto ‘Tato’ Sanchís. 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada agafa una mica d’aire, 
tot i deixar escapar dos punts vitals
Després de guanyar a Avià, va empatar contra el Llefià per culpa d’una errada pròpia

Rafa Jiménez | Redacció
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Després de la derrota a casa contra el Banyoles, el CD Montcada ha sumat quatre punts

Rafa Jiménez | Redacció

Jennifer Morgan ha dit adéu a la temporada
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L’UE Sant Joan, optimista amb la salvació

Rafa Jiménez | Redacció
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Després de perdre un nou par-
tit, a manca de 38 segons per al 
final, a la pista del CN Sabadell 
(2-1), el Broncesval no es va po-
der acomiadar de la seva afició 
amb una victòria en l’últim par-
tit de la temporada al pavelló 
Miquel Poblet. L’enfrontament 
contra el Sant Andreu de la Bar-
ca va finalitzar amb un empat 
(2-2) i tots els gols es van veure a 
la primera meitat –Xerxi i Mario 
Litrán van ser els golejadors lo-
cals. El Broncesval, que ja pensa 
en un nou projecte, finalitzarà la 
lliga el 10 de maig a la pista del 
Premià de Mar.

El Broncesval no es pot acomiadar 
de la seva afició amb una victòria
A la penúltima jornada de lliga, va empatar contra el Sant Andreu de la Barca (2-2)

Rafa Jiménez | Redacció
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FUTBOL SALA. SEGONA B

L’AE Can Cuiàs, que no va po-
der jugar a l’última jornada per 
la retirada del CFS Palamós, s’ha 
assegurat el seu ascens a Primera 
Catalana gràcies a la derrota del 
tercer, el Barri Can Calet. “Estem 
molt contents perquè l’objec-
tiu era pujar, però ara volem 
guanyar la lliga”, diu el tècnic, 
Óscar Ruiz. El segon classificat, 
l’EF Montcada, va perdre a la 22a 
jornada a la pista de l’Arenys de 
Munt CFS (7-3) i l’AE Can Cuiàs, 
que té un avantatge de set punts al 
capdavant del grup 4rt, només ne-
cessita quatre dels últims 12 punts 
en joc per ser campiona.

AFS Bosc d’en Vilaró. Li resten 
dos partits per defensar la seva 
vuitena posició a la Primera Ter-
ritorial de la Federació Catalana 
de Futbol Sala.

A manca de quatre jornades, serà campiona amb quatre punts més

Rafa Jiménez | Redacció

L’AE Can Cuiàs puja a 
Primera sense jugar

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA
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El jove Xerxi va ser un dels autors dels dos gols del Broncesval contra el Sant Andreu de la Barca

L’AE Can Cuiàs ha certificat el seu ascens
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El sabadellenc Ismael Martínez, 
del Club Petanca Montcada, es 
va proclamar el 6 d’abril sub-
campió de Catalunya. Martínez, 
que va superar vuit eliminatòries 
fins arribar a la final, va perdre 
la partida decisiva contra Jordi 
Martínez (CP Prat) per 12 a 7. Is-
mael s’ha classificat per al Cam-
pionat d’Espanya que es farà a 
Alacant el 10 i l’11 de maig. 
El sabadellenc ha arribat aques-
ta temporada al CP Montcada, 
club on juga la seva dona, María 
Luz Lopera. “Em trobo molt 
a gust aquí. Ja coneixia molta 
gent i m’han rebut amb molta 
il·lusió ja que sempre han des-
tacat més en categories feme-

nines que masculines”, explica 
el subcampió de Catalunya, 
guanyador de medalles al Jocs 
del Mediterrani de 2005.

El sabadellenc disputarà al maig el campionat d’Espanya

Ismael Martínez, 
subcampió de Catalunya

PETANCA. CP MONTCADA

Rafa Jiménez | Redacció

Ismael Martínez, durant una competició

El sènior masculí del CH La 
Salle va finalitzar la lliga el 12 
d’abril amb una derrota a casa 
contra el BM Granollers (23-33), 
tercer classificat del grup D de la 
Primera Estatal. Els lassal·lians 
han acabat la lliga en una histò-
rica sisena posició amb 27 punts 
i un balanç de 13 victòries, 1 em-
pat i 12 derrotes. A més, Albert 
Maresma ha estat el màxim go-
lejador del grup català, i el novè 
de tota Espanya, amb 184 gols 
i una mitjana de 7,08 per par-
tit. “Té molt mèrit el que ha 
aconseguit l’Albert Maresma, 
però jo prefereixo destacar el 
treball de tot l’equip a qui li 
poso un notable per la seva 

temporada. El gol és l’aspecte 
més vistós de l’handbol, però 
el treball defensiu també és 
molt important”, comenta el 
tècnic, Jaume Puig. 

Els lassal·lians disputaran ara 
la Copa Catalana. A la primera 
fase, jugaran contra BM Gra-
nollers, CEH Vendrell, H. Sant 
Quirze i CH SE Palautordera. 

El CH La Salle finalitza la lliga  
en una històrica sisena posició 
El lassal·lià Albert Maresma, amb 184 gols, ha estat el màxim golejador del grup català
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HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El CH La Salle ja ha finalitzat la lliga i ara espera fer un bon paper a la Copa Catalana

Rafa Jiménez | Redacció
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El montcadenc Pablo Barbosa 
va poder finalitzar la Marat-
hon des Sables, una exigent 
cursa de resistència per etapes 
que es va fer en el desert saha-
rià del Marroc entre el 4 i el 14 
d’abril. Barbosa va finalitzar a 
la posició 794 després de fer 
un total de 254 quilòmetres en 
60 hores durant sis dies i sense 
descans. “He passat moments 
molt complicats, però el dolor 
marxa i la glòria es queda 
per sempre”, explica Barbosa, 
qui reconeix haver plorat molt 
durant aquest dies amb els mo-
ments bons i dolents: “És la 

cursa més dura del món, però 
es tracta d’una experiència 
humana 100% recomanable”. 
La Marathon des Sables, que 
ha viscut la seva XXIX edició, 
ha estat la més dura de tota la 
història amb un total de 104 
abandonaments (un 10% dels 
1.050 participants). “He supe-
rat aquest repte que no era 
un altre que lluitar contra mí 
mateix i posar a prova el meu 
cos”, diu Barbosa, qui va per-
dre sis kilos durant la seva pre-
sència al Marroc i no descarta 
tornar a participar en aquesta 
cursa si rep l’ajuda d’algun pa-
trocinador. 

En sis dies i sense descans, va córrer 254 quilòmetres

Pablo Barbosa finalitza 
la Marathon des Sables

ATLETISME

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip sots-25 B del CB MIR 
està acabant la lliga amb un bon 
nivell de joc i resultats. A man-
ca d’una jornada per al final de 
la competició, els montcadencs 
acumulen tres victòries seguides. 
El resultat més destacat va ser el 
triomf a la 24a jornada al pave-
lló Miquel Poblet contra el líder, 
el CB Ciutat Vella C (54-28). Al 
seu últim partit, el sots-25 B va 
sumar un nou triomf a la pista 
del cuer, el Sirius (55-57). Els 
blaus finalitzaran la lliga l’11 de 
maig a casa contra el Font Caste-
llana amb l’objectiu de mantenir 
la cinquena posició. 

El sots-25 B del CB MIR derrota el 
líder i podria acabar cinquè a la lliga 
Va guanyar clarament el primer classificat i acumula tres victòries consecutives

Rafa Jiménez | Redacció
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BÀSQUET

Només falta una jornada per al final de la lliga i el sots-25 B té opcions d’acabar cinquè

Santiago López, de Castelldefels, 
va guanyar el II Open de la Fes-
ta Major de Mas Rampinyo que 
que el CTT La Unió va fer el 26 
d’abril. El torneig va ser un èxit 
de convocatòria amb 36 inscrits. 
El club prepara un Open d’estiu 
al pavelló Miquel Poblet.
L’equip de Segona B no jugarà 
la final pel títol de lliga. El CTT 
Vilassar de Dalt el va eliminar 
(0-6 i 4-2) i els montcadencs s’en-
frontaran l’11 de maig a l’Olesa 
pel tercer i quart lloc | RJ

Santiago López, de Castelldefels, 
guanya l’Open de Festa Major
L’equip de Segona B va perdre contra el Vilassar de Dalt i no lluitarà pel títol de lliga
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TENNIS DE TAULA

Foto de família dels participants a l’Open de tennis de taula de la Festa Major de Mas Rampinyo

El bon temps va animar a participar a la bicicletada a una gran quantitat de gent 

BICICLETADA POPULAR

Uns 1.300 ciclistes van partici-
par el 27 d’abril a la XII edició 
de la Bicicletada Popular per la 
llera del riu Besòs que organit-
zava el Consorci per a la De-
fensa de la Conca del Besòs. La 
prova va sortir de Granollers a 

les 9.30h i el recorregut, de 24 
quilòmetres, finalitzava a Sant 
Adrià del Besòs. A l’alçada de 
Montcada i Reixac, es van in-
corporar uns 350 ciclistes de 
totes les edats que no van voler 
desaprofitar una esplèndida ma-
tinal de primavera.

Unes 1.300 persones van participar a la prova del 27 d’abril

Les bicicletes envaeixen  
la llera del riu Besòs 

Rafa Jiménez | Montcada
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L’equip sènior masculí del Shi-
Kan, format pels júniors Rubén 
Serrano, Kevin André i David 
Abejón, va guanyar la medalla 
de plata en kata al Campionat 
d’Espanya que es va disputar el 
26 i 27 d’abril a Sabadell. Serrano 
també es va penjar dos ors en 
kumite: en individual júnior i 
fent equip amb André i Abejón. 
La sènior femenina Marta Gar-
cía es va emportar el bronze. 
El club montcadenc també va 
competir en categories inferiors, 
aconseguint 13 medalles més 
des de benjamí a júnior | RJ

El Shi-Kan suma un total de 17 
medalles al Campionat d’Espanya 
Va aconseguir aquest botí entre les categories benjamí i sènior en kata i kumite
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El Shi-Kan va tornar de Sabadell amb una gran quantitat de medalles en diferents edats

El centre excursionista El Cim ho 
té tot enllestit per a la XXX Mar-
xa a Peu a Montserrat que sorti-
rà el 3 de maig, a les 19h, des del 
col·legi La Salle amb una durada 
aproximada de 13 hores. El termi-

ni d’inscripcions va finalitzar el 30 
d’abril i, al tancament d’aquesta 
edició, els organitzados preveien 
uns 300 participants. Un centenar 
es van entrenar el 27 d’abril a la 
Caminada de Mas Rampinyo | RJ

La sortida es farà el 3 de maig, a les 19h, des de l’escola La Salle

Tot a punt per a la XXX 
Marxa a Peu a Montserrat

EL CIM
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Èxit de participació i públic al primer 
Toneig Ciutat de Montcada i Reixac
A les instal·lacions del carrer Bonavista es van reunir uns 160 jugadors en 18 equips

160 nens i nenes, d’edats pre-
benjamins i benjamins, van par-
ticipar el 12 d’abril al I Torneig 
Ciutat de Montcada i Reixac que 
va organitzar el CFS Montcada 
durant el matí a les instal·lacions 
esportives municipals del car-
rer Bonavista. En total, es van 
formar 18 equips, dos d’ells del 
CFS Montcada. El club fa una 
valoració molt positiva d’aques-
ta primera edició i espera poder 
repetir l’any veient “l’èxit de 
participació i d’assistència de 
pares i familiars, prenent nota 
de tot allò que es pot millorar”, 
segons va expressar en un comu-
nicat. Durant la jornada festiva 
de futbol sala, també es va poder 
gaudir d’un partit d’exhibició 
amb el benjamí del Marfil Santa 
Coloma com a convidat. 

Inscripcions. S’obren el 5 de maig 
i el club recorda que no fa proves 
de nivell per incorporar nous ju-
gadors, que són agrupats segons 
el seu nivell futbolístic. Qui vul-
gui més informació es pot acostar 
a les oficines de l’CFS Montcada, 
al carrer Tarragona, 3, de dilluns a 
dimecres, de 17.30 a 19h.

Rafa Jiménez | Redacció

Dels 18 equips que van participar al torneig de futbol sala, dos pertanyien al CFS Montcada

FUTBOL SALA

Un total de 21 gimnastes del 
Club Gimnàstica La Unió va 
competir el 26 d’abril a la final 
comarcal que es va celebrar 
al pavelló Miquel Poblet amb 
la presència d’un total de cinc 
clubs i sota l’organització del 
Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Sud i l’IME. La 
prebenjamina Sheila Rogel, 
a la categoria d’iniciació (I), 
va guanya la seva prova. Van 
acabar al segon lloc del podi 
les alevines Andrea Granero 
(Promoció A), Maria Bello 
(Promoció B) i Mireia Granero 
(I); la benjamina Paula Blasco 
(P-B) i la infantil Paula Serrano 
(P-B). Van finalitzar a la tercera 
posició les alevines Marina Ri-
bota (P-A) i Marta Salamero 
(I); les infantils Tania Palomino 

(P-A) i Laia Casas (P-B) i la ca-
det Laura Martínez (P-A). Per 
equips, l’aleví va acabar segon 
(P-A), mentre que el benjamí 
va ser tercer (I). 

Exposició. Amb motiu del seu 
25è aniversari, el club de gim-
nàstica ha preparat una mostra 
fotogràfica i d’objectes que es 
pot visitar a La Unió | RJ

GIMNÀSTICA

El Club Gimnàstica La Unió obté 
bons resultats a la final comarcal 
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El conjunt aleví A de cèrcols, en un moment de la seva participació a la final comarcal

La competició es va fer el 26 d’abril al pavelló Miquel Poblet amb 21 representants locals

Els partits es van jugar entre la pista exterior del col·legi Reixac i la coberta del centre

Lucas Fernández, del Club Lee 
Young Montcada, va obtenir 
una medalla de bronze -a la ca-
tegoria de -25kg i entre els nas-
cuts a l’any 2004- al campionat 
de promoció infantil masculí i 
femení de combat que la Federa-
ció Catalana de Taekwondo va 
organitzar el 13 d’abril al pavelló 

de la Mar Bella de Barcelona. 
Tadeo Paredes, l’altre represen-
tat del club que dirigeix José San-
tiago, va ser quart a la categoria 
d’entre 28 i 31 kg dels nascuts al 
2003. Al campionat de promoció 
infantil van participar 130 clubs 
de Catalunya amb uns 1.080 
competidors | RJ

Al campionat de promoció, Tadeo Paredes va ser quart

TAEKWONDO. LEE YOUNG

L’infantil Lucas Fernández 
guanya un bronze 

Tadeo Paredes i Lucas Fernández, amb els responsables i tècnics del Club Lee Young
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Joan Paredes, jugador del CFS 
Montcada, es va proclamar 
subcampió d’Espanya amb 
la selecció catalana sots-16 de 
futbol sala durant el cap de set-
mana del 26 i 27 d’abril a San 
Pedro del Pinatar (Múrcia). 
L’equip català, que va derrotar 
Andalusia –l’última campio-
na– a la semifinal (5-2), va per-
dre la final contra l’equip amfi-
trió, Múrcia (3-2). El partit va 
arribar a la pròrroga amb 2 a 
2 i, a manca de 26 gols per al 
final, els murcians van aconse-
guir el gol de la victòria  | RJ

Va perdre amb Catalunya a Múrcia contra els amfitrions

FUTBOL SALA

Joan Paredes, subcampió 
d’Espanya amb la sots-16

Paredes, amb la copa i medalla de subcampió
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311a quinzena | Maig 2014 Esports

El cadet B del CB MIR ha guan-
yat la lliga al grup 3r del nivell 
C-2 després de derrotar el segon, 
el Sant Bonaventura Vilanova 
(70-59), a la 13a jornada. A man-
ca d’un partit per al final, el cadet 
B, que ja no jugarà més, s’ha as-
segurat el títol amb un balanç de 
10 victòries i 2 derrotes. Per la 
seva banda, el júnior B també va  
viure un dia de festa a la penúltima 
jornada. La victòria contra el CB 
Roda (64-35) li dóna matemàti-
cament el títol de campió del 
grup 2n del nivell C-1 ja que té el 
bàsquet average guanyat amb els 
seus rivals directes | RJ

BÀSQUET

El cadet B i el júnior B del CB MIR 
guanyen les seves respectives lligues
Tots dos van certificar el seu èxit amb una victòria a la penúltima jornada de competició

> Bona afluència de públic a la festa de La Salle

El col·legi La Salle va obrir el 26 d’abril el calendari de festes dels cen-

tres educatius del municipi amb una jornada lúdico-esportiva mar-

cada pel bon temps. Els més petits van poder gaudir dels inflables a 

l’exterior del col·legi, partides d’escacs i passejades en poni. El dinar, 

amb una paella popular, va reunir a una gran quanitat de gent. Els 

col·legis Sagrat Cor, Reixac i El Turó faran les seves festes el 17 de 

maig | RJ

A manca de cinc jornades per al 
final de la lliga, el juvenil del CD 
Montcada encara manté opcions 
de guanyar la lliga del grup 7è 
de Primera Divisió i pujar a Pre-
ferent. Els verds, que gràcies a 
una espectacular ratxa de nou 
victòries seguides es van arribar 
a posar líders, són ara segons, 
amb un desavantatge de quatre 
punts, després d’encadenar tres 
jornades sense guanyar. A l’últim 
partit, l’equip de Cristóbal Casa-
do es va retrobar amb el triomf 
al camp del Sabadell Nord (2-3). 
El 10 de maig, els verds viuran 
un decisiu enfrontament a casa 
contra el líder, el CE Sabadell.

EF Montcada. El juvenil A és setè 
amb 38 punts i acumula tres vic-
tòries seguides, l’última contra el  
Vilassar de Mar B (4-2). 

Està a quatre punts del líder després d’un sotrac de resultats

FUTBOL. CD MONTCADA

El juvenil verd manté 
opcions de guanyar la lliga

L’equip infantil C de l’EF Mont-
cada ocupa l’última posició al 
grup 47è de Segona Divisió amb 
dues victòries i un empat com 
a resultats més positius després 
de la disputa de 25 jornades. Els 
vermells van puntuar per últi-
ma vegada el 18 de gener –van 
empatar a Badia del Vallès– i 
acumulen onze derrotes segui-
des. Les darreres es van produir 
contra l’EF Sabadell C (2-3) i el 
segon, el Sant Quirze B (8-2). 

FUTBOL

L’infantil C de l’EF Montcada no té 
sort i és el cuer del seu grup

Rafa Jiménez | Redacció

Els vermells no puntuen des del 18 de gener i acumulen onze derrotes consecutives

A la 21a jornada, l’infantil C va patir una nova derrota a casa contra el Cerdanyola C (1-4)
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El juvenil del CD Montcada lluitar per pujar

La infantil Judit González, del 
CT Reixac, es va proclamar 
campiona del Torneig Pedritxes 
que es va organitzar el 26 i 27 
d’abril en el Club Hockey Ter-
rassa. Amb aquest triomf, Gon-
zález va oblidar la derrota a la 
final del Circuit Juvenil del CT 
Badalona que va patir abans de 
Setmana Santa. D’altra banda, 
l’equip infantil masculí ha acabat 
primer de grup al Campionat de 
Catalunya per comarques | RJ

Judit González 
guanya el  
Torneig Pedritxes 
a Terrassa

TENNIS

> Una trentena de nens, al campus del CH La Salle

Un total de 35 nenes i nens, d’infantil a sisè de Primària, va participar al 

casal de Setmana Santa que va organitzat el CH La Salle entre el 14 i 16 

d’abril a les instal·lacions de l’escola amb alumnes del centre i d’altres 

col·legis del municipi. “Valorem positivament la participació al casal, ja 

que vivim una època complicada. Creiem que l’èxit prové de la política 

del club, que ha ofert preus molt populars”, comenta Joan Gosàlvez, 

director de l’escola del CH La Salle que ja prepara per primera vegada, i 

per a finals de juny, un casal d’estiu | RJ
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Els jugadors i cos tècnic del cadet B van celebrar el títol de lliga fent una rotllana al mig de la pista

La selecció catalana sots-19 de 
corfbol va finalitzar a la no-
vena posició al Mundial de la 
categoria que es va disputar a 
Leeuwarden (Holanda) entre el 
17 i 20 d’abril amb un balanç de 
tres derrotes i quatre victòries. 
L’equip, entrenat per David Rúa, 
tècnic del Multiópticas Isis A, va 
debutar amb una derrota i va 
anar de menys a més fins a gua-
nyar l’últim partit contra Xina 
(17-3). Els tres jugadors de l’AEE 
Montserrat Miró, Pol Sànchez, 
Mari Hernández i Aida Rodrí-
guez, van oferir un bon nivell de 
joc | RJ

Van participar tres membres de l’AEE Montserrat Miró

CORFBOL

Catalunya sots-19, novena 
al Mundial jugat a Holanda

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

Mari Hernández, en el partit contra Xina
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