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FUTBOL SALA
L’AE Can Cuiàs guanya la lliga a Segona 

Catalana i pujarà de categoria juntament 

amb l’EF Montcada
PÀG. 28PÀG. 28

FESTA DE L’ESPORT
L’IME obre el termini de candidatures 

per als premis que es lliuraran el 4 

de juliol al nou Teatre Municipal

FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada celebra el subcampionat de 
lliga, però haurà de buscar un nou tècnic
Adriano Bujalance anuncia la seva marxa per fer una aturada a la seva carrera i treure’s el títol d’entrenador nacional

El sènior femení de l’EF Mont-
cada ha tancat una temporada 
històrica en la que ha aconse-
guit el subcampionat de lliga al 
grup 2n de Primera Catalana. 
El nou projecte que el club va 
iniciar amb Adriano Bujalance 
a la banqueta ha estat un èxit 
i les montcadenques només 
s’han vist superades pel Sant 
Gabriel C, un fi lial que té dos 
equips per sobre que juguen a 
categories superiors (Primera i 
Segona Divisió). 
“El Sant Gabriel és un tercer 
equip que es reforça en mo-
ments claus amb jugadores de 
nivell superior i així és molt di-
fícil poder competir en igualtat 
de condicions. Tot i això, vam 
poder derrotar-les a casa a la 
primera volta i ha estat tot un 
èxit arribar amb opcions de 
guanyar la lliga a dues jorna-
des del fi nal”, explica la capita-
na vermella, Pili Pérez. 

Imbatudes a casa. L’EF Montca-
da, que ha acabat segona amb 
71 punts, nou menys que el Sant 
Gabriel C, s’ha mostrat molt 
forta a l’estadi de Can Sant Joan, 
on no ha perdut cap partit, i no-
més ha encaixat tres derrotes a 
domicili, incloent una a l’última 
jornada, quan ja estava tot deci-
dit, al camp de les campiones (7-
0). Tot i aquest bon rendiment, 

l’Escola haurà d’iniciar un nou 
projecte per al seu equip sènior 
femení ja que Adriano Buja-
lance ha anunciat que no con-
tinuarà la propera temporada. 
El cerdanyolenc, qui debutava 
com a primer tècnic, ha decidit 
fer una aturada a la seva carrera 
per treure’s el títol d’entrenador 
nacional. “L’equip vol agra-
ir  la feina que Adriano ha 
fet amb nosaltres. És un dels 
grans responsables d’aquest 
subcampionat. Ha fet una tre-

ball pràcticament perfecte”,
diu la capitana. Des del club es 
fa una valoració molt positiva 
de la feina i el compromís de-
mostrat per Bujalance i no tanca 
la porta a la seva continuïtat si 
l’equip aconsegueix pujar a Pre-
ferent, fet que està condicionat 
a que es produeixin reestructu-
racions o renúncies de clubs en 
altres categories. Sense deixar 
de ser realistes, la possibilitat 
de pujar de categoria és una 
opció que il·lusiona les jugado-

res montcadenques: “Crec que 
donaríem la cara, però hem 
de ser conscients que jugar a 
Preferent és molt car”, reco-
neix Pérez.

Copa Catalana. L’EF Montcada 
no va poder superar la primera 
eliminatòria després de perdre 
a l’estadi de Can Sant Joan el 
25 de maig contra un rival que 
juga a Preferent, el CF Pallejà 
(0-1). El partit no es va resoldre 
fi ns al minut 78. 

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada ha fonamentat part del seu èxit en la seva fortalesa com a local: cap visitant ha guanyat en partit de lliga a l’estadi de Can Sant Joan

<<

Adriano

Bujalance
Entrenador

Quina valoració fa d’aquesta 

temporada?

Ha estat el meu debut com a 

primer entrenador i l’objectiu 

era acabar igual o millor que 

la temporada passada. Li haig 

d’agrair a les jugadores la seva 

dedicació i esforç. 

Tot i el subcampionat de lliga, 

ha decidit marxar. Per què?

Vull fer una aturada per treure’m 

el títol d’entrenador nacional i 

continuar aprenent. No tinc cap 

altra oferta, però la meva idea és 

anar progressant en altres cate-

gories superiors. 

Quins records s’endú de Mont-

cada?

Sempre que em preguntin, diré 

que vaig començar a l’EF Mont-

cada. Aquí m’han donat la pri-

mera oportunitat.

Què creu que ha aportat?

Compromís. També espero ha-

ver ensenyat bé els meus conei-

xements a les noies | RJ

‘Sempre diré que 
vaig començar a 
l’EF Montcada’

Entrevista
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La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic es va acomiadar el 25 de 
maig de la seva afició amb una 
còmoda victòria a casa contra el 
Vilanova del Vallès (5-2). El par-
tit, que va tenir com a gran pro-
tagonista Jonathan Sánchez amb 
el seu hat-trick, era intranscendent 
ja que la Unió havia lligat la seva 
permanència la jornada ante-
rior amb una victòria al camp 
del Lloreda (0-1). La recta final 
de l’equip de José Manuel Mar-
tín ‘Pinti’ ha estat espectacular 
amb quatre triomfs seguits que 
li han permès arribar a la recta  
final amb tranquil·litat. ‘Pinti’ ja 
ha confirmat que continuarà una 
temporada més al club.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan-Atlètic celebra que 
manté la categoria amb comoditat 
La recta final de temporada ha estat espectacular, amb quatre victòries consecutives

L’aparició d’unes fotografies de 
contingut eròtic que s’han publi-
cat a la revista ‘Primera Línea’ 
han generat força polèmica en 
l’entorn futbolístic local, ja que 
es van fer a l’estadi de la Ferre-
ria per mediació del CD Mont-
cada. Si bé l’Ajuntament nega 
haver tingut coneixement previ 
de la realització del reportatge, el 
president del club de futbol, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, ho nega. 
“Vaig rebre una trucada en 
què em demanaven si es po-
dien fer aquestes fotos a l’es-
tadi. Vaig parlar amb l’IME, 
els hi vaig explicar de què era 
el reportatge i em van obrir la 
instal·lació. Ni el CD Montca-
da ni jo, a títol personal, tenim 
res més a veure”, ha explicat 
Sanchís, qui també nega haver 
cobrat  per aquesta gestió. ERC 
ha presentat una moció al Ple de 
maig demanant explicacions so-
bre l’afer. 

Resposta. L’IME, per la seva 
part, nega haver autoritzat l’ús 
de l’estadi per fer l’activitat i en 
un comunicat assenyala que 
l’entitat –sense citar directa-
ment el seu nom– “no va fer 
servir els protocols habituals 
establerts per sol·licitar l’ús 
d’aquest equipament”. 
Malgrat la polèmica, l’IME no 
vol que aquest incident afecti el 
conveni de col·laboració signat 
amb el CD Montcada.

Polèmica per 
unes fotos 
eròtiques fetes 
a la Ferreria

El davanter David Gascón s’ha 
convertit en l’heroi del CD Mont-
cada a la recta final de tempora-
da. Tres gols seus en dos partits, 
contra el Júpiter (2-1) a casa i al 
camp de l’UE Mollet (0-1), li van 
donar a l’equip verd la salvació 
de forma matemàtica a manca 
d’una jornada per al final de la 
lliga. “Per la temporada que 
hem fet no es mereixíem patir 
d’aquesta manera. Hem tingut 
errades pròpies que ens han 
portat a aquesta situació, però 
hem donat en tot moment la 
cara i és un èxit arribar amb 
aquesta tranquil·litat a l’últi-
ma jornada”, ha comentat el 
tècnic Jordi Salvanyà, qui encara 
no ha confirmat si seguirà al club. 
La resta d’equips del grup 1r que 
lluitaven per no baixar com a  
pitjors cinquens per la cua tam-
bé respiren tranquils. L’ascens de 
l’UE Cornellà a Segona B pro-
voca que només baixi un pitjor 
cinquè de Primera Catalana i ja 
es sap que sortirà del grup 2n.
El CD Montcada tancarà la tem-
porada l’1 de juny a casa contra 
el segon, un Sabadell B que ja no 
pot guanyar la lliga i que es pre-
para per jugar la promoció d’as-
cens. El club verd ha decidit que 
aquest partit sigui d’accés lliure 
per al públic. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL

El CD Montcada s’assegura la seva 
permanència a Primera Catalana
Va reaccionar en el moment clau amb dues victòries seguides gràcies a l’encert golejador del davanter David Gascón  

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

> El sènior B pensa 
en un nou projecte
El sènior B del CD Montcada va 

acabar la seva participació al grup 

15è de Quarta Catalana el 18 de 

maig amb una derrota al camp del 

Can Mas Ripollet (5-2). Els verds 

han finalitzat la lliga a la setena 

posició amb 44 punts i un balanç 

de 14 victòries, 2 empats i 12 de-

rrotes. El club ja ha anunciat que 

Juan Meca no continuarà a la ban-

queta i presentarà el nou entrena-

dor durant els propers dies | RJ
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Rafa Jiménez | Can Sant Joan

David Gascón, sortint des de la banqueta, va ser l’artífex de la victòria contra el Júpiter amb dos gols. A Mollet, va tornar a veure porta

> Homenatge al president, José González

La junta directiva de l’UE Sant Joan-Atlètic li va fer un acte de reco-

neixement al seu president al descans del partit contra el Vilanova 

del Vallès per agrair-li la feina feta des de la seva arribada al càrrec 

fa 11 anys. González, qui seguirà al capdavant del club, va rebre 

l’homenatge d’antics capitans de l’equip, així com de l’alcaldessa, 

María Elena Pérez, i del regidor d’Esports, Marc Rodríguez  | RJ 
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El club li ha comunicat que no compta amb els seus serveis

Pere Ricart no seguirà  
a l’UD Santa María

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Pere Ricart, qui va assumir la di-
recció tècnica de l’UD Santa Ma-
ría al novembre de 2013 després 
de la marxa de Marc ‘Pitu’ Ro-
dríguez, no continuarà a l‘equip 
la propera temporada. “No hem 
pogut treballar amb les mi-
llors condicions i jo no puc fer 
res més que acceptar la deci-
sió del club”, ha explicat Ricart. 
A nivell esportiu, l’UD Santa Ma-
ría va finalitzar la lliga el 18 de 
maig amb una derrota al camp 
del Sant Quirze del Vallès B (8-
5) després d’un partit boig. Final-
ment, el comitè de competició li va 
donar per guanyat el partit contra 
l’Esquerra de L’Eixample B (5-2) 
que es va suspendre en el seu dia.  

L’equip de Pere Ricart, que només 
ha sumat quatre punts a la segona 
volta, ha acabat la lliga al grup 15è 
de Quarta Catalana a la quarta 
posició per la cua.

Pere Ricart, durant l’últim partit a casa
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Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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L’AE Can Cuiàs i l’EF Montcada 
tanquen una temporada històrica
Tots dos pugen de categoria i l’equip d’Óscar Ruiz s’ha adjudicat la lliga

L’AE Can Cuiàs es va procla-
mar el 17 de maig campiona 
del grup 4t de Segona Cata-
lana de futbol sala després de 
guanyar a la penúltima jornada 
a casa contra l’Arenys de Munt 
CFS (7-3). A manca d’un partit 
per al final de la lliga, l’equip 
d’Óscar Ruiz, que ja fa setma-
nes que va aconseguir l’ascens, 
suma 53 punts, amb quatre 
d’avantatge respecte el segon, 
l’EF Montcada. L’equip de 
José Luis Carrasco, que també 
jugarà la propera temporada 
a Primera Catalana, tampoc 
va fallar en el seu últim partit 
com a local i va derrotar un AE 
Iris-Sol Casagemes B (5-3) que 
baixarà de categoria. 
La lliga finalitzarà el 31 de 
maig. L’AE Can Cuiàs jugarà 
a la pista del Futsal Arenys de 
Mar B, mentre que l’EF Mont-
cada visitarà el Futsal Rosario 
Central B sense res en joc.

Rafa Jiménez | Redacció

L’AE Can Cuiàs va celebrar sobre la pista l’ascens i el campionat de lliga de Segona Catalana

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

L’EF Montcada també ha viscut una gran temporada i ha aconseguit el seu segon ascens consecutiu

El sènior masculí del CH La 
Salle lidera el grup C de la 
Copa Catalana després de su-
mar el 17 de maig la seva se-
gona victòria al pavelló Miquel 
Poblet contra el CEH Vendrell 
(32-24), rival que havia gua-
nyat els dos partits disputats. 
A manca d’una jornada per al 
final, els lassal·lians ocupen la 
primera posició, amb un punt 
d’avantatge sobre el CEH Ven-
drell i el CH Sant Esteve Palau-
tordera. L’equip de Jaume Puig  
finalitzarà la primera fase el 31 
de maig a la pista del Sant Este-
ve Palautordera. Es classifiquen 
per a la segona fase els dos pri-
mers i el millor tercer dels tres 
grups que estan competint.

HANDBOL. COPA CATALANA

El CH La Salle es manté invicta i 
ocupa el primer lloc del seu grup
Finalitzarà la primera fase a casa del Sant Esteve Palautordera, que suma un punt menys

Rafa Jiménez | Redacció

> El sènior B lassal·lià acaba la lliga al sisè lloc

El sènior B del CH La Salle ha finalitzat la lliga al grup B de Tercera 

Catalana a la sisena posició amb un balanç de 14 victòries, 1 empat 

i 9 derrotes en 24 jornades. L’equip de Dídac de la Torre va tancar la 

competició amb dues ensopegades contra dos dels primers classifi-

cats: el CH Ripollet (31-37) i l’Epic Casino (42-20) | RJ
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L’Institut Municial d’Esports i 
Lleure (IME) organitzarà el 4 
de juliol la 4a edició dels Pre-
mis Esportius que es faran per 
primera vegada al nou Teatre 
Municipal, al complex Mont-
cada Aqua. Els premis tindran 
quatre apartats: mencions espe-
cials a clubs que celebren el seu 
aniversari o a persones relacio-
nades amb el món de l’esport; 
distincions a proposta del jurat; 

reconeixements, en l’esport 
escolar i federat, als equips i 
entitats que hagin assolit fites 
importants durant la tempora-
da 2013/2014 i els reconeixe-
ments en categoria individual 
i per clubs. Per optar a aquests 
darrers premis es poden pre-
sentar candidatures que s’han 
d’inscriure a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) de l’Ajunta-
ment fins al dia 20 de juny | RJ

La gala es farà el 4 de juliol al nou Teatre Municipal

L’IME farà una nova edició  
dels Premis Esportius 

RECONEIXEMENTS

Tres dels premiats a l’última gala de la Nit de l’Esport

Els ciclistes Anna Villar i Pau 
Egeda, de l’equip Tomàs Bellès-
Cannondale, es van adjudicar 
la victòria a la tercera prova de 
l’Open d’Espanya Cofidis XCO, 
que també era puntuable per a 
la Copa Catalana Internacional. 
La competició es va disputar 
el cap de setmana del 10 i 11 
de maig a Sant Llorenç de Mo-
runys (Lleida) i consistia en dues 
proves: una contrarellotge i una 
cursa de muntanya. Villar i Ege-
da van acabar a la segona posi-
ció a la cursa individual. Un dia 
després, a la prova reina, amb-
dós van aconseguir sengles vic-
tòries a les categories èlit femení i 
màster-30, respectivament. Amb 
aquest resultats, Villar lidera la 
classificació de la Copa Catala-

na Internacional i es queda a dos 
punts de la primera posició de 
l’Open d’Espanya Cofidis. Per 
la seva banda, Egeda és tercer 
a l’Open d’Espanya i segon, a la 
Copa Catalana Internacional.

Va guanyar, igual que Pau Egeda, una prova de l’Open d’Espanya

Anna Villar lidera la Copa 
Catalana Internacional

MOUNTAIN BIKE

Rafa Jiménez | Redacció

La mountainbiker Anna Villar, a la Vall de Lord
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La Penya Barcelonista de Montcada i Reixac organitza l’1 de juny la 25a Tro-

bada de penyes del Vallès. Els actes començaran a les 11h amb una cercavila 

amb la participació dels Castellers, els Gegants i els Capgrossos. A les 12h, es 

farà l’acte institucional amb l’entrada de les penyes a la plaça de l’Esgésia, on 

s’instal·larà una carpa amb copes del club blaugrana. A les 14h, hi haurà un 

dinar de germanor i una actuació de l’Espingari. Els tiquets per al dinar, al preu 

de 17 euros, es poden comprar a l’ABI i a la perruqueria Mestres | RJ

> Trobada de penyes blaugranes del Vallès

> Inauguració de l’exposició sobre Poblet

L’Ajuntament de Montcada i Reixac inaugurarà el 30 de maig una mostra 

sobre Miquel Poblet que s’exposarà de forma permanent al vestíbul del pa-

velló municipal que porta el seu nom. L’exposició, sota el títol ‘Records de 

Miquel Poblet’, estarà formada per part del llegat que el montcadenc, des-

aparegut a l’abril del 2013 i Fill Predilecte del municipi, va donar al consisto-

ri. La inauguració es farà a les 18.30h al vestíbul de l’equipament esportiu i 

comptarà amb la presència de diferents personalitats polítiques i esportives. 

L’acte continuarà a l’Auditori, a les 19.30h, amb la projecció de l’audiovisual 

‘Miquel Poblet, testimonis de la seva vida esportiva’. El documental es podrà 

tornar a veure el 31 de maig, al mateix lloc i a la mateixa hora | RJ

El montcadenc David Ferrer i 
la seva gossa Sira es van pro-
clamar subcampions al Mun-
dial Wao d’Agility que es va 
celebrar a Lignano (Itàlia) del 
16 al 18 de maig amb la par-
ticipació de 35 països. Sira, de 
set anys, va trencar tots els 
pronòstics, acabant a la segona 
posició del podi entremig de 
dos representats de Rússia.

David Ferrer i 
la gossa Sira, 
subcampions 
del món d’Agility

NOU TRIOMF

Els aficionats que es van acostar 
el 25 de maig a veure l’enfronta-
ment al pavelló Miquel Poblet 
entre els sots-21 B i C del CB 
MIR van viure un fet insòlit. 
Tots dos conjunts s’enfronta-
ven a l’última jornada amb la 
possibilitat que el B, entrenat 
per Samuel Fernández, acabés 
a la primera posició de la sego-
na fase –disputada entre els tres 
equips que havien guanyat els 
seus grups al nivell B– si acon-

seguia la seva tercera victòria 
en quatre partits. Finalment, el 
C, entrenat per Ignasi de la Fu-
ente i que no havia guanyat cap 
partit en aquesta fase, va donar 
la sorpresa i es va emportar la 
victòria amb un 51 a 57. Al final 
del partit, alguns aficionats van 
mostrar el seu descontentament 
amb els jugadors i el cos tècnic 
del l’equip C. El Vedruna Grà-
cia ha estat el guanyador final 
d’aquesta segona fase | RJ

Amb aquest resultat, el Vedruna Gràcia guanya la segona fase

El sots-21 C derrota el B 
en el partit més decisiu 

BÀSQUET. CB MIR

El C, de blanc, va demostrar un esperit competitiu que no va acabar d’agradar un sector del club

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z

D
A

V
ID

 F
E

R
R

E
R

> El Multiópticas Isis B, eliminat a semifinals 

El Multiópticas Isis B va quedar eliminat a les semifinals pel títol de lliga de 

Segona Divisió contra l’AEE Lladonosa A. Els montcadencs, quarts a la lliga 

regular, van perdre els dos partits: a l’anada (18-15) i a la tornada (13-17) | RJ 

> Homenatge a José Rodríguez (Shi-Kan)

Ha estat convidat a un acte que la Federació Espanyola de Karate i el Consell 

Superior d’Esports organitzen el 31 de maig a Madrid per reconèixer, de forma 

col·lectiva, la tasca dels pioners d’aquest esport a l’Estat | RJ 

Rafa Jiménez | Redacció

Ferrer amb la seva gossa Sira, al podi
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La 9a Milla Urbana serà l’estrella del 
programa esportiu de Festa Major
Les inscripcions es poden fer fins al 6 de juny, dos dies abans de la disputa de la cursa

L’esport tornarà a tenir la seva 
part de protagonisme a la Festa 
Major que se celebrarà entre el 
6 i el 9 de juny. L’activitat més 
destacada serà la novena edició 
de la Milla Urbana, organit-
zada per l’IME i la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM). La 
cursa es farà el 8 de juny a la 
rambla dels Països Catalans. 
Les inscripcions tenen un preu 
de 2 euros per persona i es po-
den fer fins al dia 6 de forma 
presencial, a les oficines de la 
JAM (Progrés, 27, al polígon 
de la Ferreria), els dimarts, de 
17.30 a 20h, o per mitjà del 
web del club (www.jam.cat). La 
jornada esportiva del diumen-
ge de Festa Major inclou una  
desena de curses, des de pre-
benjamí fins a veterans, amb 

premis per als tres primers clas-
sificats i amb medalla local de 
cada categoria. L’any passat, la 
Milla va comptar amb uns 300 
inscrits.

La jornada de tir al plat, que es 
farà al Camp de Tir de Can Pi-
qué, i els escacs al carrer Major, 
tots dos el dia 7, completen el 
programa esportiu de la Festa. 

Rafa Jiménez | Redacció

La ramba dels Països Catalans va reunir l’any passat uns 300 atletes de totes les edats

IME/JAM

El cadet masculí del CH La Salle 
està a prop d’entrar al Top-4 de 
Segona Catalana. L’equip de 
Pau Maresma va acabar la pri-
mera fase com a líder del grup D 
amb un balanç de 22 victòries i 

2 derrotes. Al partit d’anada dels 
quarts de la fase final, els lassal-
lians van guanyar a la pista de 
l’Handbol Bordils B (37-38) i ju-
garan el partit de tornada a casa 
l’1 de juny | RJ 

Va guanyar l’anada dels quarts de final i podrà decidir a casa

HANDBOL. CH LA SALLE

El cadet masculí, a prop 
de ficar-se al Top-4

El cadet masculí del CH La Salle va complir l’objectiu d’acabar la primera fase al primer lloc
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El CFS Montcada celebra els èxits del 
juvenil B, l’infantil A i el benjamí A
El benjamí A disputarà el Campionat d’Espanya, del 6 al 8 de juny, a Cantàbria

El juvenil B i l’infantil A del CFS 
Montcada s’han proclamat cam-
pions de les seves lligues i pugen 
de categoria. El juvenil B, equip 
de nova creació que dirigeix 
Emili Domingo, es va adjudicar 
el títol a la penúltima jornada 
del grup 4t de Tercera amb una 
victòria a casa contra el Futsal 
Polaris B (11-1). L’alegria pel 
campionat i l’ascens a Segona es 
va veure enterbolida per la lesió 
del jugador local Dani Úbeda, fet 
que va obligar a acabar el partit 
abans de temps. D’altra banda, 
l’infantil A va conquerir la lliga 
a la penúltima jornada a casa de 
l’Escola Pia (2-8) i recupera el seu 
lloc a Divisió d’Honor.

Benjamí A. Va guanyar la fase fi-
nal del Campionat de Catalunya 
que es va disputar el 17 i 18 de 
maig a Manresa. Després de su-
perar en semifinals el Marfil San-
ta Coloma (1-0), va guanyar a la 
final el CN Caldes B (1-2). Els de 
José Cervero jugaran del 6 al 8 
de juny el Campionat d’Espanya 
a San Vicente de la Barquera 
(Cantàbria).

Rafa Jiménez | Redacció

El juvenil B, entrenat per Emili Domingo, va dedicar el seu ascens al lesionat Dani Úbeda

FUTBOL SALA

L’infantil A de Francisco Salazar va aconseguir el seu èxit a la pista de l’Escola Pia de Sabadell

JP

La 34a edició dels Jocs Escolars 
es van tancar el 23 de maig amb 
la festa de cloenda, que va tenir 
lloc a l’exterior del pavelló Mi-
quel Poblet sota l’organització 
de l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) i el Consell Es-
portiu de Montcada i Reixac 
(CDEM). L’acte, que es va poder 
fer amb normalitat tot i l’amena-
ça de pluja, va reunir centenars 
de nenes i nens que han partici-

pat als Jocs, tant en lligues locals 
com a comarcals (handbol, fut-
bol sala i bàsquet) i els diferents 
grups esportius de les escoles de 
primària. L’alcaldessa de Mont-
cada i Reixac, María Elena Pé-
rez; el regidor d’Esports, Marc 
Rodríguez, i el president del 
CDEM, Agustín Fuertes, van 
ser els encarregats de lliurar els 
trofeus i els diplomes als equips 
participants | RJ

Es va fer el 23 de maig a l’exterior del pavelló Miquel Poblet

IME/CDME

Els Jocs Escolars fan la 
seva festa de cloenda
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Lliurament del trofeu a un dels equips de escola El Turó que ha participat als Jocs

> Trobada d’handbol
a Cerdanyola

Quatre equips del Club Handbol 

La Salle –els dos alevins mascu-

lins i femenins– van participar 

l’últim cap de setmana de maig 

al 4t Torneig Mini Handbol Ciu-

tat de Cerdanyola. Cal destacar 

l’actuació de l’aleví femení A, que 

va acabar a la tercera posició | RJ 

R
A

FA
 J

IM
É

N
E

Z



311a quinzena | Juny 2014 Esports

El futbol va ser cruel amb l’ale-
ví B de l’EF Montcada. A la pe-
núltima jornada del grup 13è de 
Segona Divisió, els montcadencs, 
segons a la taula, rebien la visi-
ta del líder, l’UE Castellar, amb 
un desavantatge de dos punts. 
El partit es va posar de cara per 
a l’equip vermell amb un 2 a 0, 
però un gol en pròpia porta a l’úl-
tim minut li va acabar donant la 
victòria a l’UE Castellar, per 2 a 
3, que va poder celebrar el títol 
de lliga i l’ascens a Primera Divi-
sió a l’estadi de la Ferreria | RJ

Va tenir mala sort i va perdre contra el líder a l’últim sospir

FUTBOL. EF MONTCADA

L’aleví B es queda sense 
el campionat in extremis

L’aleví A del CD Montcada ju-
garà la propera temporada a 
Segona després d’aconseguir el 
títol de campió de lliga al grup 
49è de Tercera. L’equip de Javier 
Borrajo es va adjudicar el títol 
de forma matemàtica després 
de derrotar en el seu últim par-
tit el CF Ripollet B, qui també 
aspirava a guanyar la lliga, amb 
un clar 6 a 0 enmig d’un gran 
ambient a l’estadi de la Ferreria. 
“Som campions gràcies a que 
hem format un grup de nois 
molt treballadors”, diu Borrajo.

FUTBOL

L’aleví A del CD Montcada s’adjudica 
la lliga i ascendeix a Segona Divisió

Rafa Jiménez | Redacció

En el seu últim partit va derrotar el segon classificat, el CF Ripollet B, amb un clar 6  a 0

El cos tècnic i els jugadors de l’aleví A van celebrar el títol de lliga sobre la gespa de la Ferreria
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El Club Bàsquet MIR ha obert 
el procés per a la creació dels 
seus equips de cara a la propera 
temporada. Les persones que 
estiguin interessades han de 
formalitzar la seva inscripció de  
manera presencial a l’oficina 
del club, que està situada al 
pavelló cobert de la Zona Es-
portiva Centre (c/Bonavista, 
s/n) els dimarts i divendres, de 
18.30 a 20h. 
També es pot demanar infor-
mació mitjançant el correu 
electrònic (coordinacio@ubmir.

cat o uniobasquetmir@ubmir.cat) 
o al telèfon 652 984 386 (de 
14 a 22h). A la pàgina web 
oficial del club (www.ubmir.cat) 
també es pot omplir la butlleta 
de forma online i portar la in-
scripció a la seu de l’entitat | RJ

BÀSQUET

El CB MIR comença a crear els 
equips per a la propera temporada
Les inscripcions s’han de portar a l’oficina que el club té a la pista coberta del centre

> Preparatius del 3x3 de bàsquet a Can Sant Joan

El CB MIR col·labora amb la comissió de Festes de Can Sant Joan i l’IME 

en l’organització del 3x3 de bàsquet que es farà el 18 de juny, de 18 a 

21h, a la Plaça del Bosc amb motiu de la Festa Major del barri. Les ins-

cripcions ja estan obertes i es poden presentar fins al dia 12 a les oficines 

de l’IME (c/Tarragona, 32) o a la seu del CB MIR al carrer Bonavista | RJ
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La montcadenca Marta Jimé-
nez, jugadora de l’Snatt’s Femení 
Sant Adrià, s’ha proclamat cam-
pionat d’Espanya júnior després 
de guanyar la final, que es va 
disputar el 18 de maig a Gua-
dalajara, contra l’Uva Ponce de 
Valladolid. El Sant Andrià és  

l’únic equip estatal que no ha 
perdut cap dels 39 partits que 
ha disputat aquesta temporada. 
Marta, que juga al Femení Sant 
Adrià des de fa tres anys, tam-
bé ha guanyat en aquest 2014 
el Campionat de Catalunya i la 
Copa Federació | RJ

La montcadenca juga amb l’Snatt’s Femení Sant Adrià

Marta Jiménez, campiona 
d’Espanya júnior

Marta Jiménez demostra la seva alegria amb la medalla i la copa de campiones d’Espanya
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> Bon temps i participació a les festes escolars

Amb el bon temps com a protagonista, els col·legis Reixac i El Turó van or-

ganitzar les seves festes lúdico-esportives el 17 de maig. Un dia després, 

el Sagrat Cor va fer la seva jornada al pati de La Salle. El 24 de maig, va ser 

el torn del Mitja Costa –foto–. El Viver i l’institut Monsterrat Miró faran les 

seves festes el 31 de maig i el 7 de juny respectivament. Per veure fotos de 

totes les jornades escolars es pot consultar a www.laveu.cat | RJ

El montcadenc Sergi Berjano 
ha guanyat la lliga amb l’aleví 
C del FC Barcelona que juga 
al grup 1r de Primera Divisió. 
Els blaugranes van conquerir 
el títol el 17 de maig, a manca 

de dues jornades per al final de 
la lliga i després de derrotar el 
Cornellà (8-2). Sergi, d’11 anys 
i que va jugar dues tempora-
des a l’EF Montcada, també va 
passar per la Damm | RJ 

L’ex de l’EF Montcada juga a l’aleví C de Primera Divisió

FUTBOL

Sergi Berjano guanya la 
lliga amb el FC Barcelona

Berjano va fer dos gols contra el Cornellà

L’aleví B no ha tingut sort en el moment clau 
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