
2� 2a quinzena | Abril 2015Esports

Esports
l����������	
���	

D����� � ���� �������� ����
secutives a la Primera Catalana, 
el CD Montcada va certifi car 
el seu descens matemàtic a Se-
gona el 12 d’abril, tot i empatar 
a casa contra l’UE Vic (2-2). A 
manca de set jornades per al fi -
nal de la lliga, l’equip verd, cuer 
del grup 1r amb 9 punts, s’ha 
quedat sense opcions de superar 
la cinquena posició per la cua. 
El destí va voler que el descens 
coincidís amb la tornada a l’esta-
di de la Ferreria de Jordi Salva-
nyà, exjugador i extècnic verd 
que també està immers en la 
lluita per assolir la permanència 
amb l’UE Vic. L’empat a 2 no 
va deixar satisfet cap dels dos 
equips, però va servir per de-
mostrar les ganes de seguir llui-
tant dels jugadors verds. “Hem 
d’acabar la lliga amb dignitat 
perquè defensem un club, un 
escut i el nom d’una ciutat. 
Aquests jugadors es deixen la 
pell a cada partit i estic molt 
orgullós de la seva feina”, va 
dir el tècnic José Luis García, 
qui des de la seva arribada al 
càrrec a mitjans de desembre en 
substitució de Cristóbal Casado 
ha aconseguit una victòria i dos 
empats en 14 jornades. “Quan 
vaig venir, era conscient dels 
recursos que tenia el club i que 
la situació era delicada. Els 
àrbitres també ens han per-

judicat bastant”, opina García, 
qui encara no vol parlar del seu 
futur a la banqueta verda. Per la 
seva banda, Jordi Salvanyà tam-
bé va valorar la situació del seu 
antic equip: “Em sap greu. Es-
pero que l’entitat pugui confec-
cionar una bona plantilla per 
a la propera temporada i que 
torni aviat a Primera Catala-
na, la categoria que es mereix”. 

Manca de pressupost. A nivell 
institucional, el president del 
CD Montcada, Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, reconeix que feia temps 
que la junta ja havia assumit el 

descens i que treballa des de fa 
un mes i mig en la confecció d’un 
nou projecte per a la 2a Catala-
na. Sanchís creu que la pèrdua 
defi nitiva de la subvenció que 
l’entitat rebia de l’Ecoparc ha es-
tat clau:  “Això ha estat la mort 
del club. Segurament, nosal-
tres també hem comès erra-
des, però és molt complicat 
formar una plantilla competi-
tiva sense cap tipus de pressu-
post”, comenta Sanchís, qui de-
mana perdó als socis pel descens 
i agraeix l’esforç fet per tots els 
jugadors que han passat pel club 
aquesta temporada. Tot i viure 

un moment tan desagradable, 
el president verd li treu drama-
tisme: “Hem fet tot el que hem 
pogut, i més. Intentarem fer 
una bona plantilla per tornar 
a Primera Catalana, que és la 
categoria que, com a mínim, 
es mereix aquest club”.

Sènior B. Encara es manté viu 
en la lluita per l’ascens a Tercera 
Catalana. A manca de cinc jor-
nades per al fi nal de la lliga, és 
segon al grup 8è de 4a Catalana 
amb 53 punts. El 21 d’abril, dis-
putarà el partit que es va ajornar 
contra l’UB Catalònia B.

Rafa Jiménez |  � �erreria
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L’equip verd, que complia la vuitena temporada seguida a 1a Catalana, baixa a manca de 7 jornades per al fi nal

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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tim president del CB Montcada 
abans de la seva desaparició, al 
2013, ha presentat una querella 
contra un dels seu predecessors, 
Pere Oliva –president entre el 
1998 i el 2006–, per presumpta 
estafa i falsetat documental. El 
querellant argumenta que quan 
va arribar a la presidència, al 
2010, el club tenia un deute amb 
Hisenda que arribava als 552.000 
euros –segons Oliva, poc més 
de 200.000. Després d’abando-
nar l’entitat, al 2012, fruit d’una 
moció de censura, Rodríguez va 
presentar una denúncia a l’Ofi -
cina Antifrau argumentant que 
part del deute del club l’havia ge-
nerat l’anterior president fent fac-
tures falses a diferents empreses 
en concepte de publicitat. La de-
manda no va prosperar per falta 
de proves. Ara la denúncia s’ha 
presentat al Jutjat de Cerdanyola 
que ha iniciat les diligències prè-
vies per determinar la veracitat 
o no de les acusacions. 

Negació. Oliva ha demanat po-
der comparèixer davant del jut-
ge a fi  de rebatre i deixar sense 
efecte totes i cadascuna de les 
afi rmacions que hi ha a l’escrit 
de querella i que qualifi ca de 
malintencionades, així com des-
vetllar qualsevol dubte sobre la 
seva honestedat i honorabilitat.

El penúltim 
president del 
CB Montcada 
denuncia el seu 
predecessor 

BÀSQUET
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KORFBAL
El CK Montcada A i el júnior de 

l’AEE Montserrat Miró disputaran 

les fases fi nals de la Copa Catalana
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

OQ RSTUVU WXUTW QYZO [\T]^WTW_ V QYEF Montcada, corresponent 
a la 25a jornada del grup 3r de 1a Catalana femenina i que 
s’havia de disputar l’11 d’abril, es va ajornar a causa de les 9 
baixes, per lesions i motius laborals, de l’equip d’Antonio Moya.  

L’UD Santa María, cinquena al grup 9è de Quarta Catalana, va 
golejar el CF Primer de Maig al seu estadi (3-6).  

Els tres equips montcadencs que juguen al grup 2n de la Pri-
mera Catalana de futbol sala van perdre a l’última jornada. L’AE 
Can Cuiàs, l’EF Montcada i l’FS Montcada B van caure contra 
l’Olympic Floresta B (7-2), el CFS Cerdanyola 2006 (3-5) i el CD 
Can Parellada (9-3) respectivament.

Tot i perdre a la pista del CFS Les Glòries (10-5), l’AFS Bosc 
d’en Vilaró ja està salvada a manca de dues jornades per al 
fi nal de la lliga al grup B de la Primera Territorial de l’FCFS.

El CH La Salle és quart amb 41 
punts al grup D de la Primera 
Estatal i, a manca de tres jorna-
des per al fi nal de la lliga, ho té 
molt complicat per ocupar una 
de les dues primeres posicions 
que permeten disputar les fases 
d’ascens. L’equip de Jaume Puig 
va perdre l’11 d’abril un partit 
decisiu a la pista del líder, el Sant 
Martí Adrianenc (29-24), i té un 
desavantatge de cinc punts amb 
el primer i de quatre amb el 
segon classifi cat, el BM Grano-
llers B. “Ja és impossible jugar 
les fases d’ascens. L’equip ho 
ha intentat, però a la pista del 
Sant Martí Adrianenc ens va 
mancar encert en atac. L’ob-
jectiu és guanyar els últims 
tres partits que queden per 

intentar acabar el més amunt 
possible”, explica Jaume Puig 
qui, passi el que passi, qualifi ca 
la temporada de “fantàstica” i 
es mostra orgullós de “l’actitud 
i lluita” dels seus jugadors. 

Femení. És quart a la segona fase 
de 1a Catalana i es complica l’as-
cens a Lliga després d’encaixar 
dues derrotes seguides contra 
l’H. Perelló (30-21) i la Unió Es-
portiva Sarrià (17-27). 

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL
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El CH La Salle es complica les 
opcions de jugar les fases d’ascens 

Isaac Fernández, reforç de luxe a la porteria del Broncesval

“Estic en un club seriós i 
m’estan tractant molt bé”

Isaac Fernández, de 23 anys i veí 
de Santa Coloma de Gramenet, 
va defensar la porteria del Marfi l 
durant 13 temporades. Va debutar 
a Divisió de Plata amb 16 anys i 
va jugar alguns partits a Primera 
Divisió. Aquest estiu, va fi txar pel 
Baku United de Londres, el cam-
pió anglès que va confeccionar un 
equip ple de jugadors espanyols 
amb l’objectiu de fer un bon paper 
a la UEFA Futsal Cup, equivalent a 
la Champions de futbol. Després de 
caure contra el FC Barcelona a la 
eliminatòria prèvia abans de la fi nal 
four, el club londinenc va anunciar
una baixada de sous i Isaac va deci-
dir tornar a Catalunya. El 9 d’abril,  
va debutar amb el Broncesval en el 
partit ajornat a Martorell (5-5) i dis-
putarà les tres jornades que falten 
per acabar la lliga.

Com va anar l’experiència al 
Baku United de Londres?
Em va atreure l’oferta esportiva i la 
possibilitat de millorar el meu an-
glès. El nivell de la lliga anglesa és 
molt baix, però ha estat una gran 
experiència disputar la màxima 
competició europea. Un cop aca-
bat el contracte de sis mesos, vaig 
preferir tornar perquè les condi-
cions ja no eren tan bones.
I com has arribat a Montcada?

Vaig esperar alguna oferta profes-
sional. No em va sortir res i l’FS 
Montcada em va trucar. És un club 
seriós i m’estan tractant molt bé.
De moment, has jugat contra el 
Martorell (5-5) i La Unión (4-1). 
Quatre punts en dos partits...
No em vull atorgar tot el mèrit. 
L’equip ha pujat la intensitat per-
què estem a la recta fi nal de la tem-
porada i ens juguem el descens.
Descartes continuar la propera 
temporada al Broncesval?
El club sap que la meva prioritat és 
tenir un contracte professional. Si 
no em surt res, no descarto tornar-
li el favor que ara m’ha fet i seguir 
jugant aquí | RJ
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FIL DIRECTE AMB... ISAAC FERNÁNDEZ (FS MONTCADA)
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Dos triomfs seguits per a la Unión

L’UE Sant Joan-Atlètic ha enca-
denat dues victòries seguides 
contra l’UB Catalònia (0-2) i el 
CP Sarrià (3-1) que li acosten al 
seu objectiu d’assolir la perma-
nència i la manté al sisè lloc del 
grup 2n de 2a Catalana amb 44 
punts. “Ens falta una victòria 
per estar tranquils amb el des-
cens. L’objectiu és aconseguir 
la màxima quantitat de punts i 
estar atents als enfrontaments 
directes entre els primers 
classifi cats per acabar el més 
amunt possible”, diu el tècnic, 
José Manuel Martín ‘Pinti’ | RJ ����
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Isaac Fernández, nou porter del Broncesval
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¶· ¹̧º» ¶·¹¼·½·¾ ¿ ll de l’exjugador del CD Montcada Francisco Calzada, 
es va formar a l’EF Montcada i va deixar momentàniament el futbol quan 
va acabar l’etapa de juvenil. Fa tres anys, José Luis Carrasco, tècnic del 
sènior de futbol sala de l’Escola, el va engrescar per tornar a l’esport i va 
participar en un ascens de categoria. A mitjans de la temporada passada, 
li va sorgir l’oportunitat de tornar al futbol, l’esport que diu és el que més 
li agrada, per jugar a l’UD Santa María. Actualment, als 28 anys, és el 
capità de l’equip i comparteix vestuari amb el seu germà Alejandro | RJ
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L’AE Can Cuiàs A va guanyar el derbi que es va disputar el 28 de 
març a la pista de la Zona Esportiva Centre contra l’EF Montca-
da (3-2). “Em sap greu treu-li tres punts a un equip d’amics i 
veïns. Hem perdut altres partits contra rivals inferiors a l’Escola”, 
va valorar el tècnic Nando Sáez, qui es va felicitar per la manca 
d’incidents a la pista i a les grades. José Luis Carrasco, entrenador 
de l’EF Montcada, va reconèixer la superioritat del rival: “No hem 
estat bé i sempre hem anat a remolc en el marcador”. L’AE Can 
Cuiàs és setena amb 27 punts al grup 2n de 1a Catalana mentre 
que l’EF Montcada és desena amb quatre punts menys | RJ

TAMBÉ serà NOTÍCIA....

ÀÁ ÂÃÄ obre el 20 d’abril les inscripcions per 
a la XXXIa Marxa a Peu a Montserrat que es 
farà el 9 de maig. Les preparatòries es faran 
els dies 19 i 26 d’abril i el 3 de maig. 

La III Montescatano, que es disputarà el 
26 d’abril, ha cobert totes les inscripcions. 
L’últim entrenament col·lectiu es farà el pro-
per 18 d’abril (17h). 

El CCTA Can Piqué organitza el 2 i 3 de 
maig a les seves instal·lacions un Campionat 
Europeu amb arc prehistòric. Les inscrip-
cions es tanquen el 27 d’abril. 

Més informació a 

Una victòria en sis partits 
per al sènior A de l’UB MIR 
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.....Minut i resultat....................................

Eva Nieto i Carles Cirera, del club Endansa, van aconseguir la 
segona posició en WDSF International Latin Senior 1, sent els mi-
llors en rumba i samba, a una nova prova del circuit internacional  
World Dance Sport que es va disputar a Cambrils, entre el 2 i el 
5 d’abril. La parella montcadenca, que una setmana abans havia 
guanyat la prova del WDSF que es va fer a Marsella (França), 
va conquerir també a Cambrils l’Open Nacional sènior 1 llatí AI 
durant un intens cap de setmana de competició que va reunir més 
de 2.000 esportistes de 31 països diferents | RJ
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El sènior A de l’UB MIR, que només ha 
guanyat un dels seus últims sis partits, és 
novè al grup 5è del Campionat Territorial de 
Barcelona amb un balanç de 10 victòries i 
11 derrotes. “Hem entrat en una dinàmica 
negativa de resultats a causa de la manca 
d’efectius, entre lesionats i jugadors que 
no poden venir a entrenar per motius 
laborals”, comenta Aguilar, qui va arribar 
al càrrec al mes de gener en substitució de 
Gabriel Redondo | RJ

FUTBOL SALA
ÌÍÎÏ ÐÑÒ ÐÓÔÕÖ Î
guanya el derbi 
local contra 
l’EF Montcada (3-2)
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Isidoro Aparicio intentarà 
pujar al volcà més alt d’Àsia
Isidoro Aparicio, membre del CEAV, 
prepara una nova aventura per a 
l’estiu. El seu proper repte serà pujar 
al Damavand, el volcà més alt d’Àsia 
(5.670 metres), que està a l’Iran. Apa-
ricio, qui a principis d’any no va poder 
assolir el cim de l’Aconcagua, busca 
patrocinadors per poder sufragar 
aquesta expedició que farà en solitari 
entre l’1 i el 10 d’agost | RJ

MUNTANYISME
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del Dia de l’Activitat Física
L’IME i Montcada Aqua organitzen 
del 20 al 24 d’abril jornades de por-
tes obertes en algunes activitats per 
celebrar el Dia Mundial de l’Activitat 
Física, que ofi cialment és el dia 6. 
L’Ajuntament s’adhereix així al Pla 
d’Activitat Física, Esport i Salut amb 
l’objectiu de difondre el missatge 
‘Acumuleu 30 minuts d’activitat física 
cada dia’ | REDACCIÓ

ESPORT I SALUT

àÝÜßÑÒÑ àÑÒÜÑ áÝ âÍÏÖãÓä
Club (El Cim) als Alps
Una cinquantena de membres de 
l’Esquí Club, la secció de neu del 
centre excursionista El Cim, es va 
reunir entre el 28 de març i el 4 
d’abril per celebrar la seva vintena 
Setmana Santa als Alps, a l’estació 
francesa de Méribel-Mottaret | RJ  
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La selecció catalana sots-19 va 
aconseguir la vuitena posició al 
Mundial de la categoria que es 
va disputar a Leeuwarden (Ho-
landa) entre el 2 i el 5 d’abril. 
L’equip català, integrat per les 
montcadenques Aida Rodríguez, 
Clara Cruz i Mari Hernández i 
dirigit per David Rúa, entrena-

dor del CK Montcada A, ha mi-
llorat el novè lloc que va assolir 
al Mundial disputat l’any passat 
amb un balanç de quatre victò-
ries (contra Anglaterra, Brasil, 
Romania i Nova Zelanda) i qua-
tre derrotes (contra Xina Taipei, 
Holanda, campiona del torneig, 
Portugal i Alemanya) | RJ

Tres jugadores i el tècnic del CK Montcada A hi van participar

Catalunya acaba vuitena 
al Mundial sots-19

Aida Rodríguez, Clara Cruz i Mari Hernández, acompanyades pel tècnic David Rúa
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.....Viu l’Esport................
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l’EF Montcada i del CD Mont-
cada que es va disputar el 29 de 
març a l’estadi de la Ferreria va 
fi nalitzar amb un empat (3-3). 
Enmig d’un gran ambient a les 
grades, el partit va ser intens, 
però, afortunadament, no es 
van repetir els incidents de la 
primera volta. El CD Montcada 
va ser més efectiu a la primera
part i va marxar al descans 
guanyant per 2-0 gràcies als 
gols de Marc Bertolín als 
minuts 9 i 15. 
Després del descans, l’EF 
Montcada li va donar la volta 
al marcador amb els gols de 
Güido Alba (54’), Anthony 
Joel López (61’) i Dídac Mar-
tínez (75’), de penal. En temps 
de descompte, va arribar el gol 
de l’empat verd, aconseguit per 
Daniel Onieva de penal.

Robert Villa, tècnic del CD 
Montcada, va reconèixer “la 
superioritat de l’EF Montcada 
durant 20 minuts de la segona 
part” i va qualifi car d’“amarg” 
l’empat després de veure el canvi 
que va fer el seu equip entre la 
primera i la segona part. Juanjo 
Roldán, entrenador de l’EF 

Montcada, no va voler defi nir 
l’actuació de l’àrbitre i li va donar 
importància al punt aconseguit: 
“Ens pot saber a poc si mirem 
els últims minuts, però ens sap 
a molt després d’anar perdent 
2-0”. Ambdós tècnics es van fe-
licitar per l’esportivitat que es va 
veure sobre la gespa.

FUTBOL

êëìírtiment de punts en un derbi 
juvenil marcat per l’esportivitat
El CD Montcada i EF Montcada van empatar a 3 en un partit sense incidents
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Rafa Jiménez |  � �erreria

L’Escola guanya 
el derbi infantil
L’infantil B de l’EF Montcada va 
superar el CD Montcada C per 
0-6 en el partit corresponent a 
la 23a jornada del grup 39è de 
Segona Divisió que es va jugar 
l’11 d’abril a l’estadi de la Fe-
rreria. L’equip vermell compar-
teix el lideratge del grup amb el 
FC Cerdanyola C, mentre que 
els verds són cuers | RJ
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L’equip júnior de l’AEE Mont-
serrat Miró intentarà reeditar 
el títol de campió de la Copa 
Catalana de la seva categoria 
que ja va conquerir l’any pas-
sat. El dia 19, a Platja d’Aro, 
el conjunt que dirigeix Pedro 
López, qui també és jugador 
del sènior A del CK Mont-
cada, disputarà la fi nal con-
tra l’amfi trió, el Platja d’Aro 
Korfbal Club (12.15h). A 
la lliga, el Miró, que podria 
guanyar la seva tercera Copa 
Catalana, encara no ha pogut 
aconseguir cap victòria a Ter-
cera Divisió, categoria en la 
que debuta després de la desa-
parició de la lliga júnior. 

CK Montcada A. Disputarà el 18 
d’abril, també a Platja d’Aro, la 
semifi nal de la Copa Catalana 
contra el Vallparadís (16.30h)| RJ

La fi nal es disputarà el 19 d’abril, a Platja d’Aro, contra el PKC

KORFBAL
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guanyar la Copa Catalana
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L’IME prepara els casals es-
portius d’estiu que es faran en 
diferents equipaments com el 
pavelló Miquel Poblet, l’estadi 
de la Ferreria, la Zona Esporti-
va Centre i la pista exterior del 
col·legi Reixac. Les inscripcions 
es podran formalitzar entre el 4 
i el 7 de maig a les ofi cines de 
l’IME (Tarragona, 32). El ca-
sals començaran el 22 de juny i 
es dividiran en tres torns: el pri-
mer, fi ns al 10 de juliol; el segon, 
del 13 al 24; i el tercer, del 27 al 
31. S’ofereixen diferents esports 
i un casal específi c de futbol | RJ

L’IME obre 
inscripcions 
per als Casals 
Esportius d’estiu

ESPORT ESCOLARNATACIÓ
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per als European Games

Marina Castro s’entrena inten-
sament per als European Games 
que es disputaran al juny a Bakú 
(Azerbaidjan). La nedadora del 
CN Sabadell va competir a fi nals 
de març al Campionat d’Espa-
nya Absolut ‘Open’ Primavera 
que es va fer a Màlaga i que es-
tava dissenyat per als esportistes 
de categoria absoluta que volien 
obtenir la marca mínima per 
anar al Mundial de Kazan (Rús-
sia). Marina va nedar la fi nal 
dels 800 metres lliures i va ser la 
millor júnior als 1.500. Després 
de competir a Màlaga, Castro es 

va concentrar al CAR de Sant 
Cugat amb la selecció  júnior on 
prepara els European Games | RJ

Va competir al Campionat d’Espanya Absolut ‘Open’ Primavera
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