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CORFBOL
Després de guanyar la copa, el júnior de 

l’AEE Montserrat Miró també conquereix 

la lliga de la seva categoria
PÀG. 31PÀG. 28

ESCACS
El 22è Open Ciutat de Montcada i 

Reixac començarà el 25 de juny i 

torna a l’Espai Cultural Kursaal

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Cristóbal Casado portarà les regnes del 
primer equip i del futbol formatiu del club
Els verds han de reduir el seu pressupost i formaran un equip amb jugadors prometedors sense experiència a Primera Catalana

El CD Montcada farà un gir de 
180 graus per a la propera tem-
porada i confi arà en el treball de 
Cristóbal Casado, responsable 
del futbol formatiu i tècnic del ju-
venil, per dirigir el primer equip 
del club. Després d’aconseguir 
la salvació a Primera Catalana, 
l’entitat que presideix Modesto 
‘Tato’ Sanchís va oferir la reno-
vació a Jordi Salvanyà que, tot 
i agrair la confi ança dipositada 
en la seva tasca, la va rebutjar 
davant la necessitat de l’entitat 
verda de reduir el seu pressupost. 
“El club només pot oferir una 
bona categoria. Cada vegada 
costa més aconseguir diners 
dels patrocinadors i no podem 
pagar els jugadors. La prioritat 
és el CD Montcada i no posa-
rem en perill la seva supervi-
vència”, diu ‘Tato’ Sanchís, qui 
valora molt positivament la feina 
feta durant dues temporades i 
mitja per Salvanyà: “Ha fet un 
treball molt bo, transmetent el 
seu caràcter a uns jugadors que 
es deixaven la pell al camp”.

Objectius. Per a la propera tempo-
rada, Cristóbal Casado, qui dei-
xarà la direcció del juvenil però 
mantindrà les seves tasques de 
responsable del futbol formatiu, 
tindrà a les seves ordres un grup 
de jugadors novells. “L’objectiu 
és formar un equip competitiu 
per poder fer un paper digne. 
Volem fer una barreja amb ju-
gadors que tinguin experiència 
en categories amateurs i gent 
jove que es vulgui promocio-
nar”, explica el nou entrenador 
del primer equip.
El president Sanchís avisa que la 
propera temporada no serà fàcil: 
“Hem de ser conseqüents amb 

el gir que li donem al club. 
Tindrem uns jugadors amb 
il·lusió, però sense experiència 
a la categoria”. Per la seva part, 
Casado només li demana als 
afi cionats que tinguin paciència: 
“Han d’estar il·lusionats, però, 
a la vegada, han de ser pru-
dents; l’equip necessitarà un 
procés d’adaptació”.

Final de lliga. A l’última jornada, 
jugada l’1 de juny, el CD Mont-
cada va derrotar el CE Sabadell 
B (3-2). El partit era intranscen-
dent ja que els verds ja s’havien 
garantit la permanència i els arle-
quinats pensaven en la promoció 
d’ascens a Tercera. Óscar Rome-
ro, Oriol Vila i Joan Morera van 
ser els autors dels últims gols del 
CD Montcada, que ha acabat 
novè amb 46 punts (13 victòries, 
7 empats i 14 derrotes).

Rafa Jiménez | Redacció

Després de guanyar l’últim partit a l’estadi de la Ferreria contra el Sabadell B, els jugadors i el cos tècnic van agrair els afi cionats el seu suport

<<

Jordi

Salvanyà
Entrenador

Quina valoració fa d’aquesta 

temporada?

En línies generals, la nota que 
li posaria a l’equip és un 7. Ens 
vam fi car en problemes, però 
mai vam perdre l’esperança. Te-
níem confi ança en el nostre tre-
ball i en els futbolistes. La junta 
també ho tenia clar i al fi nal, si 
treballes, arriben els resultats. 
Al tram fi nal, els gols van arri-

bar per salvar l’equip. 

Si haguéssim marcat més gols, 
hauríem parlat d’altres núme-
ros. Som un dels millors equips 
defensius de tota la categoria i, 
en general, l’equip ha estat per 
la feina. 
La propera temporada ja no el 

veurem a la banqueta verda.

El club em va oferir la renovació. 
Estic molt agraït, però he decidit 
no continuar. Vull trencar una 
espasa a favor del president. 
Dubto que pugui trobar mai un 
altre que em deixi treballar tan a 
gust i que confi ï tant en mi. 
I per quins motius marxa?

Per un tema econòmic. El club 
sempre ha estat molt sincer 
amb mi i era complicat formar 
un equip amb la reducció del 
pressupost. Prefereixo donar un 
tomb a la meva carrera i aspirar 
a alguna cosa més. Si em surt o 
no, ja no depèn de mi | RJ 

‘Si treballes, els 

resultats acaben 

arribant’

Entrevista
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> L’entrenador ja treballa en el nou projecte

El CD Montcada va presentar el seu nou entrenador el 3 de juny a 
l’estadi de la Ferreria amb la tradicional fotografi a al costat del presi-
dent, Modesto ‘Tato’ Sanchís, qui confi a en el treball del responsable 
del futbol formatiu del club. “Cristóbal és la persona adequada per 

tirar endavant aquest projecte. Coneix bé el futbol català i fa una 

clara aposta per la joventut i la gent de casa”, comenta el màxim 
dirigent verd. Per la seva part, Casado, qui ja està treballant en la con-
fecció de l’equip, defi neix el projecte “com un repte il·lusionant” | RJ 
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El sènior masculí del CH La Sa-
lle, que va acabar la primera fase 
a la tercera posició del seu grup 
amb una última derrota a la pista 
del CH Sant Esteve Palautorde-
ra (31-30), va quedar eliminat 
als quarts de final de la Copa 
Catalana, després de perdre els 
dos partits contra l’H.Bordils, 
equip de Divisió de Plata que va 
demostrar la seva superioritat a 
l’eliminatòria disputada els dies 
7 i 8 de juny. Els gironins van 
aconseguir la victòria al pavelló 
Miquel Poblet a l’anada, 23-29, 
i també al partit de tornada dis-
putat l’endemà a Bordils (31-26). 
“Crec que hem jugat millor a 
la tornada. Només hem vingut 
amb 11 jugadors per diferents 
motius i ha acabat sent deci-
siva la millor fortalesa física 

del rival”, ha comentat el tècnic 
Jaume Puig que valora amb “un 
notable” el paper fet pels seus 
jugadors després d’aconseguir la 
sisena posició a la Primera Esta-
tal, el que suposa la millor classi-

ficació en aquesta categoria a la 
història del club. 
El tècnic montcadenc ja ha 
confirmat que continuarà al  
capdavant de l’equip lassal·lià la 
propera temporada. 

HANDBOL. COPA CATALANA

El CH La Salle cau eliminat als 
quarts de final contra el Bordils
El rival va demostrar que és d’una categoria superior i va guanyar el dos partits

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan prepara la llista d’altes 
i baixes per a la propera temporada
Ja s’han confirmat les sortides de Josep Porcel, Xabier Artazcoz, Cristian Rodríguez i Jonatan Ortells

Rafa Jiménez | Redacció
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L’entrenador cerdanyolenc té experiència amb equips juvenils

Alfonso Torres és el nou  
tècnic de l’UD Santa María

FUTBOL. QUARTA CATALANA

L’UD Santa María ja té nou entre-
nador. Es tracta d’Alfonso Torres, 
veí de Cerdanyola qui la propera 
temporada farà el seu debut com a 
tècnic d’un equip amateur després 
d’haver treballat a les banquetes 
d’equips juvenils. 
Torres, que la temporada passada 
va entrenar al juvenil del CF Ri-
pollet, està fent una sèrie d’entre-
naments a l’estadi de la Ferreria 
per confeccionar el seu equip. El 
nou entrenador ha portat amb 
ell una desena de jugadors joves 
i té la intenció de fer una barreja 
“equilibrada” amb altres futbo-
listes d’experiència que ja estaven 
al club. De moment, està provant 
un grup de 30 futbolistes. “Vo-
lem fer un equip competitiu, 
però la gran prioritat és crear 
un projecte nou que sigui seriós 

per canviar la dinàmica de la 
temporada passada. L’objectiu 
és formar un grup de jugadors 
responsables i compromesos 
que doni una bona imatge en 
cada partit”, ha explicat Torres. 

Alfonso Torres, en un entrenament 
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Rafa Jiménez | Redacció
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José Manuel 

Martín ‘Pinti’ 
Entrenador  

UE Sant Joan

Pensava que viuria un final de 

lliga tan tranquil?

No, quan vam perdre a prin-
cipi d’abril al camp del cuer, 
vaig veure que l’equip estava 
bloquejat. Calia fer uns fitxatges 
que ens van donar un impuls. 
Ha decidit continuar al club. 

Amb quin objectiu?

Aconseguir formar el millor 
equip possible. Espero que 
pugui continuar un 80% de 
l’actual plantilla. També volem 
fer uns fitxatges que encara no 
podem confirmar.
Com es troba a la Unió?

Mai m’havien tractat tan bé en 
un club. El treball amb el presi-
dent és molt bo i continuo per-
què ell segueix. És l’única con-
dició que vaig posar  | RJ 

‘La condició per 

continuar era que el 

president es quedés’

Entrevista

La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic va acabar la lliga l’1 de 
juny amb una derrota al camp 
del Singuerlín (3-0). En un partit 
sense res en joc, els montcadencs 
no van aconseguir la cinquena 
victòria seguida i han acabat la 
lliga a la novena posició del grup 
2n de Segona Catalana amb 45 
punts (11 victòries, 12 empats i 
11 derrotes). L’equip de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’, qui continua-
rà una temporada més a l’entitat, 
va tancar la temporada l’11 de 
juny amb un amistós al camp del 
juvenil del Bellvitge (3-3). 
El club, que ha incorporat Jordi 
Gallardo com a secretari tècnic, ja 
treballa en la confecció de la llis-
ta de baixes i altes. En el capítol 
de sortides, ja està confirmat que 
marxen el capità Josep Porcel, Xa-

bier Artazcoz, Cristian Rodríguez 
i Jonatan Ortells. Al cos tècnic 
s’incorporen Pascual Feliu i Ser-
gio Hermoso. Jesús Aranda dei-
xarà de ser el segon entrenador.

Torneig de veterans. L’estadi de 
Can Sant Joan acollirà el dia 21 
de juny, a partir de les 19h, un 
torneig triangular entre els tres 
equips de futbol de veterans que 

existeixen al nostre municipi: la 
Penya Águilas, la Penya Decano i 
l’Escola de Futbol Montcada. Tot 
i coincidir en dates, el torneig no 
forma part de les festes del barri. 

Rafa Jiménez | Redacció

Al descans de l’últim partit a casa contra el Vilanova del Vallès, el cos tècnic i els jugadors es van fer una foto de família per finalitzar la temporada
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El capità Xavi Benítez, en una acció del partit al pavelló Miquel Poblet contra l’Handbol Bordils
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El Broncesval Montcada podria 
tenir la propera temporada tres 
equips sèniors. El club treba-
lla per crear un segon conjunt 
masculí que jugaria a Primera 
Catalana i un de femení. D’altra 
banda, el primer equip, que juga 
a Segona B, tancarà la tempora-
da amb un amistós que disputarà 
el 14 de juny contra el Masnou. 
El nou Broncesval de Javi Ruiz 
reprendrà els entrenaments el 18 
d’agost i farà un stage de prepara-
ció, entre el 29 i 31 d’agost, pro-
bablement a Tossa de Mar. 

FUTBOL SALA

El Broncesval crearà dos sèniors 
més, un femení i un B masculí 
Es treballa en la confecció del primer equip, que tornarà als entrenaments el 18 d’agost

Rafa Jiménez | Redacció
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Després de celebrar-se l’any pas-
sat a l’Hotel Ciutat de Montcada, 
el 22è Open Internacional Ciutat 
de Montcada recupera l’escenari 
del Kursaal. El torneig, organit-
zat per la Unió Escacs Montca-
da, començarà el 25 de juny i 
s’allargarà fins al 3 de juliol. 
Les inscripcions es poden fer 
fins al mateix dia 25 i es reparti-
ran  6.410 euros en premis. Per a 
més informació es pot contactar 
al correu openmontcada@hotmail.
com o al telèfon 657 573 507. Al 
tancament d’aquesta edició, hi 

havia 115 inscrits i els respon-
sables de l’organització esperen 
arribar a les xifres de participa-
ció de l’any passat (234). Fins i 
tot, no es decarta que es puguin 
superar gràcies a la creació d’un 
tercer grup de competició que 
englobarà jugadors sots-14. 
El president de l’UE Montcada, 
Arturo Vidarte, fa una valo-
ració positiva de la tornada al 
Kursaal: “L’hotel ens agradava 
perquè la sala de joc era gran, 
però els participants agraeixen 
que el Kursaal estigui més ben 
comunicat”. 

Recupera l’espai a Can Sant Joan i començarà el 25 de juny

El Kursaal tornarà a acollir
l’Open Ciutat de Montcada

ESCACS

El Kursaal tornarà a ser l’escenari de l’Open d’Escacs després de l’edició de l’any 2012

L’AE Can Cuiàs i l’EF Montca-
da van finalitzar el 31 de maig 
la temporada amb la disputa de 
l’última jornada al grup 4t de 
Segona Catalana. Els de Can 
Cuiàs van guanyar a la pista del 
Futsal Arenys de Mar B (5-9) i 
han acabat la lliga com a cam-
pions amb 56 punts (18 victòri-
es, 2 empats i 4 derrotes). D’al-
tra banda, l’EF Montcada va 
empatar a la pista del Futsal Ro-
sario Central B (2-2) i ha acabat 
segona amb 50 punts. Ambdós 
jugaran la propera temporada a 
Primera Catalana | RJ

Han finalitzat entre els dos primers i pujaran de categoria

L’AE Can Cuiàs i l’EF 
Montcada acaben la lliga

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

Els dos equips locals han aconseguit l’ascens
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Montcada i Reixac ja dispo-
sa d’un espai permanent que 
servirà per recordar la figura 
de l’exciclista Miquel Poblet, 
qui va morir a l’abril de 2013. 
El 31 de maig es va inaugurar 
una mostra sobre l’esportista 
montcadenc que s’ha instal·lat 
al vestíbul d’entrada del pavelló 
que porta el seu nom visible ara 
també a la seva façana. L’expo-
sició ‘Records de Miquel Poblet’ 
està formada per part del llegat 
que l’exciclista va donar al con-
sistori. En aquest espai es poden 
contemplar objectes com bici-
cletes, mallots, trofeus, copes, 
fotografies i altres records de la 
seva trajectòria esportiva.
L’acte d’inauguració va reunir un 
centenar de persones entre amics 
i familiars de l’exciclista –com 
la seva germana i el seu nebot, 
Carles Solà–, dirigents d’altres 
entitats esportives del municipi i 
les autoritats, representades per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez; 
el regidor d’Esports i president 
de l’IME, Marc Rodríguez; el re-
presentant territorial de l’Esport 
a Barcelona de la Generalitat de 

Catalunya, Santiago Siquier; el 
president de la Federació Catala-
na de Ciclisme, Josep Bochaca; i 
el president de la Comissió orga-
nitzadora dels actes commemo-
ratius del Club Ciclista Sprint, 
Josep Sahún. 
En el seu discurs, l’acaldesssa va 
destacar el compromís i estima 
que Miquel Poblet sentia pel seu 
poble i que va posar de manifest 
cedint el seu llegat esportiu a 
l’Ajuntament. “Teníem un deu-
te amb ell i ho hem complert 

amb la inauguració d’aquesta 
mostra que podran gaudir tots 
els ciutadans de Montcada i 
Reixac, un ciutat orgullosa del 
seu veí més conegut internacio-
nalment”, va dir Pérez. 

Documental. Després d’inaugu-
rar-se la mostra, l’acte va conti-
nuar a l’Auditori Municipal amb 
la projecció de l’audiovisual ‘Mi-
quel Poblet, testimonis de la seva 
vida esportiva’, que es va poder 
tornar a veure l’1 de juny.

CICLISME

Una exposició permanent mostra part 
del llegat esportiu de Miquel Poblet
S’ha instal·lat al vestíbul d’entrada del pavelló municipal que porta el seu nom 

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Després d’una temporada massa irregular, el Broncesval iniciarà un nou projecte a la Segona B

L’exposició permanent sobre Miquel Poblet dóna la benvinguda a les persones que visiten el pavelló
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Rafa Jiménez | Redacció

anuncis gratuïts                 Tel. 935 726 474                           ae: som@laveu.cat

Parquing en Font Pudenta. Se alquila 
plaza por 50 euros/mes. Tel. 630 605 022.
Classes. D’anglès de tots els nivells. Tel. 
628 205 132.
Alquiler. Local de 50 m2, en buen esta-
do, en Can Cuiàs. Preu: 250 euros/mes. 
Tel: 657 268 023.
En venda. Plaça de pàrquing doble 

a l’edifici l’Illa de Montcada (c. Lleida 
per Bruc). Preu: 16.300,00 (negocia-
bles). Interessats enviar SMS a telèfon: 
607855820 o E-mail: rtms@tinet.org
Alquiler. Plaza de párquing en c. Bruc 
por 50 euros/mes. Tlf. 647 506 934
En venda. Scotter en bon estat. Preu: 
450 euros. Tel. 696 299 428.

Alquilo. Local de 77 m2 con trastero, al-
macén y vado. En Can Cuiàs. Precio: 400 
euros al mes. Tel. 657 268 023.
Se alquila. Plaza de pàrquing para co-
che grande en la calle Provenza. Móviles: 
687 743 984 / 666 407 607
Busco. Piso para alquilar en Montcada 
en buen estado. Tel. 653 433 599.
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> La piscina d’estiu obre les seves portes

Ja està oberta la piscina d’estiu si-
tuada al carrer Bonavista i a la que 
es pot accedir cada dia, de dilluns 
a diumenge, de 10.30 a 19h. Per 
aconseguir informació sobre els 
abonaments es pot trucar al telèfon 
935 650 999, enviar un correu elec-
trònic a ime@montcada.org o anar 
a les oficines de l’IME (c/Tarragona, 
32) de dilluns a dijous, de 9 a 13h 
i de 16 a 19h; i divendres, de 9 a 
13h. La piscina romandrà oberta 
fins al 7 de setembre | RJ

La plaça de l’Església es va om-
plir l’1 de juny de color blau-
grana amb la celebració de la 
25a Trobada de Penyes del FC 
Barcelona del Vallès que va orga-
nitzar la Penya Barcelonista local 
amb motiu del seu 40è aniver-
sari. En total, es van aplegar 25 
penyes de poblacions del Vallès 
Occidental i Oriental. La troba-
da va començar al migdia amb 
una cercavila pel carrer Major 
amb la participació dels Diables 
de Can Sant Joan, els Gegants, 
els Capgrossos i els Castellers de 
Montcada i Reixac, que anaven 
seguits per representants de les 
penyes. També es va obrir un 
espai amb inflables i una carpa 
on es podien fer fotografies amb 
dues copes portades del museu 
blaugrana.
L’acte institucional va començar 
amb retard a causa d’un accident 
que es va produir durant l’exhi-
bició castellera de benvinguda. 
La trobada es va poder repren-
dre amb les intervencions de Jor-

di Gómez, president de la Penya 
Barcelonista; Antonio Guil, pre-
sident de la Federació de Penyes 
del Vallès; José Luis Galilea, ex 
jugador de bàsquet i representat 
del FC Barcelona, i l’alcaldessa 
María Elena Pérez. 
Posteriorment, es va fer l’entrega 
de la bandera commemorativa 
de la trobada per part de la penya 
de Vall de Tenes, organitzadora 
de la darrera, a la penya local.

Dinar popular. La trobada va conti-
nuar amb una exhibició de la Co-
lla de Ball de Gitanes de Ripollet 
a la mateixa plaça de l’Església i 
un dinar popular que es va fer a 
la pista exterior del col·legi Rei-
xac amb la presència d’unes 250 
persones i al qual va assistir el 
vicepresident del FC Barcelona, 
Jordi Cardoner. El dinar va aca-
bar amb l’actuació del grup local 
d’havaneres L’Espingari.

TROBADA DE PENYES DEL FC BARCELONA

Una vintena de penyes blaugranes del 
Vallès fa la seva trobada al municipi
Es va reunir l’1 de juny sota l’organització de la Penya Barcelonista de Montcada i Reixac

Rafa Jiménez | Redacció

Els representants de totes les penyes van recollir un premi obra de l’artista Josep Valera
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guardons que es lliuraran el 4 de juliol a la 4a edició dels Premis Esportius que 
es faran al nou Teatre Municipal del complex Montcada Aqua sota l’organització 
de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME). Les propostes s’han de presen-
tar a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament | RJ

> Candidatures per als Premis Esportius 2014

El corredor montcadenc Carles Cera, de la Joventut Atlètica Sabadell, va guan-
yar la 5a edició del Trail Sant Esteve Palautordera-Montseny que es va disputar 
l’1 de juny. Cera, que s’entrena habitualment a les instal·lacions de la JAM, 
va ser el primer a la línia d’arribada després de fer els 27,5 quilòmetres del 
recorregut amb un temps de 2 hores i 9 minuts. La prova va comptar amb la 
participació de 600 corredors | RJ

> L’atleta Carles Cera segueix en forma 

Inclòs en el programa de Festa Major del barri es farà el 18 de juny, de 18 a 21h 
a la plaça del Bosc. Les inscripcions es van tancar el dia 12 | RJ

> 3x3 de bàsquet a Can Sant Joan
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La 9a Milla Urbana reuneix una gran 
quantitat d’atletes federats i populars
La prova masculina la va guanyar Redouan Rouaz i la femenina, Cèlia Celma

Un total de 260 atletes va partici-
par el 8 de juny a la 9a edició de 
la Milla Urbana que es va fer a la 
rambla dels Països Catalans, sota 
l’organització de l’IME i la JAM. 
A la cursa d’atletes federats, 
el guanyador va ser Redouan 
Rouaz, de l’UA Terrassa, amb 
un temps de 4 minuts i 38 se-
gons. Dani Rueda (UCA) va ser 
el millor montcadenc després 
de creuar la línea de meta en la 
cinquena posició. La prova feme-
nina va ser guanyada per Cèlia 
Celma (Ripollet Unió Atlètica), 
amb un temps de 5 minuts i 56 
segons. Entre els atletes locals, cal 
destacar Yeli Sagna (JAM) que va 
acabar primer la prova júnior.
La cursa popular, oberta a tots 
els atletes no federats, va ser una 
de les més multitudinàries amb la 
participació de 51 corredors –la 
prova més nombrosa va ser la de 
prebenjamins amb 67. El guanya-
dor de l’open masculí va ser Isaac 
Piñeiro mentre que Manuel Peña-
fiel va ser el primer local gràcies 
a la seva cinquena posició. A la 
cursa popular femenina, amb 15 
participants, Eva Pupim va ser 
la més ràpida. La primera atleta 
local va ser Esther Bailón.

Valoració positiva. Un temps gaire-
bé d’estiu va acompanyar la cele-
bració del plat fort del programa 
esportiu de Festa Major. Des de la 
JAM es fa una valoració molt po-
sitiva d’aquesta 9a edició ja que 
el fet d’haver cobrat un preu de 
2 euros va propiciar la participa-
ció d’un 90% dels inscrits. L’en-
trega de premis va comptar amb 
la presència de Marc Rodríguez,  
regidor d’Esports i president de 
l’IME; Juan Parra, president de 
l’Àrea de Política Territorial, i Ju-
dith Mojeda, regidora de Medi 
Ambient, Dona i Igualtat.

Rafa Jiménez | Redacció

La cursa dels prebenjamins va ser la més multitudinària amb un total de 67 participants

IME/JAM

El cadet masculí del Club 
Handbol La Salle no va poder 
aconseguir la victòria en el 
Top-4 de Segona Catalana que 
es va disputar el 7 i 8 de juny a 
Sant Vicenç dels Horts. L’equip 

de Pau Maresma va perdre a la 
semifinal contra l’EH Sant Vi-
cenç (30-36). En la lluita per 
tercer i quart lloc, els lassal-
lians van caure per la mínima 
contra el CH Salou (36-37) | RJ 

Va perdre la semifinal i el partit del tercer i quart lloc

HANDBOL. CH LA SALLE

El cadet masculí finalitza 
quart al Top-4 de Segona

Per entrar al Top-4, el cadet masculí va superar prèviament l’H. Bordils als quarts de final
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El benjamí A no es classifica per jugar 
la fase final del Campionat d’Espanya
El prebenjamí A del club jugarà el 15 de juny la final de la Copa Catalunya

L’equip benjamí A del Bronces-
val Montcada no s’ha classificat 
per a la fase final del Campionat 
d’Espanya que se celebrarà el 
21 i 22 de juny a Extremadura. 
El conjunt de José Cervero va 
disputar la fase prèvia del 6 al 9 
de juny a San Vicente de la Bar-
quera (Cantàbria) i no va poder 
guanyar cap dels tres partits que 
va disputar. Els montcadencs 
van perdre contra el San Loren-
zo (4-2), el Real Oviedo (10-2) i 
La Folia (3-9). “Els nois van pa-
gar el cansament del viatge de 
nou hores en el primer partit i 
el segon va ser molt complicat 
contra un gran equip que ha 
estat el campió”, ha comentat 
Cervero. 

Prebenjamí A. Jugarà la final de la 
Copa de Catalunya el 15 de juny 
a Sant Feliu de Llobregat con-
tra l’FS Lliçà d’Amunt. L’equip 
montcadenc, que està entrenat 

per Marc i Xavi, va eliminar a les 
semifinals el Tremp i pot tancar 
una temporada espectacular en 
la que encara no ha perdut cap 
dels partits que ha disputat. 

Rafa Jiménez | Redacció

El benjamí A ha fet una gran temporada, tot i no haver entrat a la fase final del Campionat d’Espanya

FUTBOL SALA. BRONCESVAL MONTCADA

Miriam Caravaca, del club Lee 
Young, va obtenir la medalla de 
plata al Campionat de Promoció 
Júnior i Sots-21 de combat que es 
va disputar el 25 de maig al pave-
lló de la Mar Bella de Barcelona. 
Caravaca va pujar al segon lloc 
del podi a la categoria júnior de 
menys de 52 kg. El club que diri-

geix José Santiago va participar 
amb dos representats més que 
van arribar als quarts de final en 
-68 kg: el júnior Saúl Roldán i el 
sots-21 Vladislav Shoma. El cam-
pionat de promoció va comptar 
amb la participació de 200 clubs 
de Catalunya i uns 450 compe-
tidors | RJ

La júnior va pujar al segon lloc del podi en combat

TAEKWONDO

Miriam Caravaca, segona 
al Campionat de Promoció
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> El juvenil femení, 
fora de la final 
El juvenil femenil no s’ha pogut 
classificar per a la final de la Copa 
Federació després de perdre el 
partit de semifinals que es va dis-
putar el 7 de juny al pavelló Mi-
quel Poblet. Les montcadenques 
van caure contra el Granollers 
(24-30), que jugarà la final contra 
el CH Sant Esteve Sesrovires | RJ 
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Miriam Caravaca, acompanyada de la resta de la delegació montcadenca que va anar a Barcelona

Rouaz va guanyar la cursa de federats


