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FUTBOL SALA
Javi Ruiz deixa la banqueta del 

Broncesval per culpa dels resultats 

negatius i es desvincula del club

BÀSQUET
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Sota el lema ‘Vine a veure la Ma-
rea Blava’, la Unió Bàsquet MIR 
va presentar el 13 de desembre 
els seus equips per aquesta tem-
porada 2015-2016, que van des 
de l’Escola fi ns a l’edat sènior, 
en un acte que va omplir la gra-
deria del pavelló Miquel Poblet. 
Més de 230 jugadors conformen 
enguany totes les categories. Al 
marge dels tres grups de l’Escola, 
el club blau ha format 13 equips 
masculins (un pre-mini, dos 
mini, un pre-infantil, un infantil, 
dos cadets, dos júniors, un sots-
21 i tres sèniors) i tres femenins 
(un cadet, un mini i un sènior).
Tots els esportistes i tècnics van 
desfi lar per la pista en un ambi-
ent festiu i molt dinàmic, amb la 
presència de la mascota Mirgros, 
que va començar amb una ani-
mada actuació de zumba al cen-
tre de la pista realitzada per tres 
ballarins de l’escola JYM’s. 

Després de les fotografi es dels 
diferents equips, van arribar els 
discursos. El president de l’UB 
MIR, Jordi Álvarez, va recordar 

les difi cultats que ha travessat des-
prés de la mort de la seva dona, 
agraïnt el suport rebut i va ex-
pressar el seu desig que “siguem 
una gran família, destacant la 
feina esportiva, però especial-
ment la tasca humana”. 
La Unió Bàsquet MIR, que va 
ser fundada l’any 2013, és el re-
sultat de la fusió de tres clubs de 
Montcada que des d’aleshores 
treballa per ser un referent del 
bàsquet al municipi. Entre les 
autoritats i convidats va destacar 
la presència de José Luis López 
i Marta Rodríguez, com a repre-
sentants de Grupouno CTC, 
principal patrocinador dels dos 
primer sèniors del club. El ge-
rent de la companyia, José Luis 
López, va encoratjar el públic as-
sistent a donar suport al bàsquet 
que considera “un dels esports 
més complets que existeixen a 
l’hora de formar persones per 
a la societat”. Per la seva banda, 
el regidor d’Esports i president 
de l’IME, Salvador Serratosa 
(ERC), va agrair  la tasca de “tota 
aquesta gran família blava” i 
els va animar a aconseguir mol-
tes victòries durant la tempora-
da. Finalment, l’alcaldessa,  Lau-
ra Campos (ICV-EUiA-E), va 
recordar que la fusió del bàsquet 
local “ha donat els seus fruits. 
Ha sortit guanyant l’esport, el 
món associatiu, però sobretot, 
el poble de Montcada”.

Jesús Abad | /01 3456 7800

Els més de 230 jugadors de l’UB MIR de totes les categories d’edat van omplir la pista del Miquel Poblet en acabar la desfi lada de presentació
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Barberà A (43-45), el sots-21 
suma sis victòries i cinc derrotes, 
que suposen 17 punts amb els 
que s’aferma a la 7a posició de 
la classifi cació. El tècnic, Miguel 
Ángel Ganella, es mostra “con-

tent amb el rendiment de tots 

els jugadors, que estan treballant 

molt i millorant les expectatives 

de principi de temporada” JA

>  El sots-21 alça 
el vol a la taula

El club, fruit d’una 
fusió feta al 2013, ha 
confeccionat un total de 
16 equips i tres grups 
de l’Escola
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Montcada va presentar el 13 de 
desembre els seus equips per a 
la temporada 2015-2016 en un 
acte celebrat a la pista del pave-
lló municipal Miquel Poblet. El 
president del club lassal·lià,  En-
ric Expósito, va agrair l’esforç 
que fan els jugadors, els tècnics, 
les famílies vinculades a l’entitat, 
així com els patrocinadors i col-
laboradors “que partit rere par-
tit, treballen tenint en compte 
els principis de l’esforç i el sa-
crifi ci i valors com l’amistat i 
la solidaritat”. Expósito va re-
cordar la importància del club, 
que té més de 60 anys d’història 
i que la temporada passada va 
protagonitzar un dels fets més 
recordats, quan el primer equip 
sènior masculí que juga a la Pri-
mera Estatal va aconseguir una 
merescuda 3a posició fi nal en el 
seu grup. Expósito va destacar 
especialment el treball que es fa 
“des de la base fi ns el sènior”, 
en referència a l’escola d’hand-
bol. En el torn de les autoritats, 
l’alcaldessa de Montcada, Laura 

Campos (ICV-EUiA-E), qui va 
estar acompanyada pel regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC), va animar als jugadors: 
“Teniu molts reptes per en-
davant, però amb el suport 
de tots, estem convençuts que 
aconseguireu molts èxits”.
Tots els jugadors i tècnics dels 
diferents equips es van asseure 
a la grada del pavelló per fer-se 
una fotografi a de família i van 
travessar el túnel que van for-

mar les autoritats i els membres 
del primer equip en un ambient 
festiu per agrupar-se després per 
categories i rebre els aplaudi-
ments del públic assistent. 
En total, el club lassal·lià ha 
presentat 13 equips que sumen 
prop de 160 persones, entre tèc-
nics i jugadors de les diverses 
categories: sèniors masculins 
A i B, sènior femení, juvenil 
masculí, cadet masculí, infantil 
masculí, infantils femenins A i 

B, així com els tres equips cor-
responents a l’escola del club 
(aleví femení, benjamí masculí 
i Prebenjamí mixte). A la cate-
goria màster, l’entitat manté els 
seus equips masculins i feme-
nins. L’acte va acabar amb una 
fotografi a de família amb tots 
els tècnics i jugadors que com-
peteixen en el calendari espor-
tiu, que va començar el 27 de 
setembre i que fi nalitzarà el 29 
de maig de 2016.

Jesús Abad | /01 3456 7800

HANDBOL
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El sènior A del Club Handbol 
La Salle, que juga al grup D 
de la Primera Estatal, va per-
dre a l’última jornada contra el 
Joventut Handbol Mataró (24-
33). El seu tècnic, Jaume Puig, 
reconeix que l’equip va fer un 
“mal partit” i va destacar 
l’absència del central defensiu 
Lamine per culpa d’una viatge 
de feina. Segons Puig, els lassal-
lians no van estar encertats, ni 
en atac ni en defensa davant 
d’un Mataró “superior i que 
ha guanyat merescudament”. 
Malgrat aquesta derrota, el CH 
La Salle es manté a la  sisena po-
sició de la classifi cació després 
de 12 jornades amb 13 punts i 
un balanç de cinc victòries, tres 
empats i quatre derrotes | JA

El CH La Salle 
perd contra 
el Joventut 
Handbol Mataró 
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Javi Ruiz va presentar al club la 
seva dimissió després de la con-
tundent derrota del Broncesval 
contra l’FS Salou per 11 a 3, que 
deixa l’equip a la darrera posició 
de la taula amb només 8 punts. 
Dels quinze partits disputats fi ns 
ara, el conjunt montcadenc n’ha 
guanyat un, n’ha empatat cinc i 
n’ha perdut nou. Ruiz, qui havia 
debutat com a tècnic del primer 
equip el 13 de setembre de 2014, 
ha acordat amb el president del 

FUTBOL SALA. FS MONTCADA
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Juan Antonio Jaro substitueix Javi 
Ruiz a la banqueta del Broncesval  

Jaro viurà la seva segona etapa a Montcada
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El CD Montcada dóna 
suport a Adimir
Una representació del futbol 
formatiu i del primer equip 
del CD Montcada va visitar la 
seu d’Adimir el 3 de desem-
bre amb l’objectiu de conèixer 
la feina que realitza amb les 
persones amb discapacitats. 
Ambdues entitats han renovat 
el seu acord de col·laboració | JA

¯° sènior femení de l’EF Montcada no troba la manera de recuperar la 
seva bona línea de resultats i encadena sis jornades sense conèixer 
la victòria al grup 2n de Primera Catalana. L’equip de Yannick Llaugé 
acumula quatre derrotes i dos empats als últims sis partits i ocupa la 
novena posició amb 18 punts després de la disputa de 12 jornades 
amb un balanç de cinc victòries, tres empats i quatre derrotes. Al seu 
últim partit, les ‘reds’ van perdre a casa contra l’AEM de Lleida. La prò-
xima cita serà al camp del Soses Femení, que és segon amb 28 punts, 
en el que serà l’últim partit de 2016 | RJ 
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El club verd va suspendre el partit al camp del CE Europa B que s’ha-
via de disputar el 20 de desembre perquè el seu entrenador i un ju-
gador van ser citats per estar presents a les taules electorals. Aquest 
matx havia de ser l’últim de l’any per als verds que, després de dues 
victòries contra el Martinenc B (1-0) i el Lloreda (1-2) des de l’arribada 
de José Antonio Montes a la banqueta, va perdre el seu últim partit a 
casa contra la Gramanet (0-1) a l’estadi de la Ferreria. L’equip, amb un 
partit menys, continua en zona de descens amb 10 punts | RJ 
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¯° club de Can Sant Joan no perd un partit des de l’11 d’octubre i es 
manté a la segona posició del grup 2n de Segona Catalana amb 30 
punts, dos menys que el líder, el Premià Club Esportiu. L’equip de José 
Manuel Martín ‘Pinti’, que ha guanyat sis dels seus últims vuit partits, 
va veure truncada la seva bona ratxa de tres victòries seguides amb un 
empat al camp de la Fundació Esportiva Hermes (1-1). La Unión aco-
miadarà l’any esportiu el 20 de desembre amb un partit a casa contra 
l’Escola Esportiva Guineueta | RJ 
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club, Pedro Litrán la seva desvin-
culació. “La situació requereix 
un canvi radical. El grup és 
abans que les individualitats”, 
va comentar Ruiz després de la 
seva renúncia. 
Juan Antonio Jaro ha estat l’esco-
llit per ser el nou entrenador del 
primer equip. El nou tècnic ja ha-
via treballat a Montcada durant 
tres temporades i havia dirigit 
el CN Sabadell fi ns al febrer de 
2014 | JA  
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L’atleta de la JAM ha estat premiat per la Federació d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya per haver quedar a la segona posició de la catego-
ria absoluta del circuit de curses de muntanya, format per 12 proves, 
totes de distàncies superiors a la mitja marató i 1.200 metres de des-
nivell positiu, que es van disputar entre febrer i octubre. Aquest èxit 
s’afegeix al segon lloc que Dalmau també va aconseguir en màster a 
la Lliga de Resistència. D’altra banda, el seu company de la JAM, José 
Luis Martínez, va ser uns dels 16 nedadors que va participar el 7 de 
desembre a la 1a Travessa del Glaç, al llac de Puigcerdà | JA

El CTP Reixac participa amb 
dos equips a la Lliga Padelcat
El Club de Tennis i Pàdel Reixac ha començat amb 
bons resultats la seva participació al campionat 
Padelcat, que es va iniciar el 24 d’octubre. El club 
està representat per dues formacions. L’equip A, que 
pertany a la 2a categoria de l’Absolut +16 i que està 
capitanejat per Checo León, es troba molt ben po-
sicionat després haber guanyat les quatre jornades 
disputades. Per la seva part, l’equip B, que juga a 
la 3a categoria, té com a capità a Paco Cano i ha 
guanyat tres de les quatre jornades que s’han jugat 
fi ns ara | JA
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espera reforçar-se 
per competir millor 
a la Tercera Catalana

Després d’una temporada de transició, en què va jugar sense entrenador 
durant bona part de la lliga, l’AE Can Cuiàs B ha tornat a començar. El 
tècnic Toni Moreno es mostra optimista i assegura que “s’està treballant 

bé, tot i que els resultats es veuran més endavant”. L’equip, que juga 
al grup 1r de Tercera Catalana, ocupa la dotzena posició amb 7 punts 
després de 8 jornades i ha patit molt en els darrers partits per manca 
de jugadors. Moreno ha anunciat que “properament es faran un parell 

d’incorporacions que ens permetran pujar el nostre nivell. La idea és 

tenir més possessió de pilota i fer un futbol més vistós” | JA

.....Minut i resultat....................................
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Absències en la secció de 
petanca de l’AE Can Cuiàs
La secció de petanca de l’Associació Es-
portica Can Cuiàs està realitzant una tem-
porada irregular degut a les absències 
d’alguns dels 18 jugadors inscrits per a 
aquesta temporada. Els participants, que 
competeixen al Grup 3r de la 5a Divisió, 
han perdut 8 de les 11 jornades disputa-
des i ocupen la penúltima posició a la clas-
sifi cació amb 7 punts, per davant de l’AV 
del Barri de Sant Andreu | JA

Dol per la mort de 
Juan Bautista Roa
Juan Bautista Roa, qui va ser 
president del Club Petanca Can 
Sant Joan durant dues dècades, 
va morir l’1 de desembre als 71 
anys. Roa va deixar la direcció 
del club la temporada passada 
per motius de salut. El sepeli es 
va fer el 3 de desembre a la pa-
rròquia de Can Sant Joan | RJ  

PETANCA
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Francisco Sánchez, delegat i fundador de la secció de petanca, en plena competició

El CD Montcada B confi a 
en començar a sumar
El sènior B va empatar amb el Paja-
ril (2-2), trencant una ratxa de cinc 
derrotes seguides. Miguel Ángel 
Pareja, tècnic del juvenil B, dirigeix 
l’equip amb l’ajuda de Daniel Buen-
día, des de la marxa de Guillermo 
Andrés. “He trobat un equip baix 

d’autoestima, però l’últim resutat 

fa que els jugadors creguin en ells 

mateixos”, ha dit Pareja | JA

FUTBOL
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madurant en una lliga competitiva
Alfonso Torres, entrenador de l’UD Santa María destaca 
que l’equip és “irregular, capaç del millor com guanyar 

al líder i perdre contra equips de la part baixa de la 

taula”. El club de Terra Nostra, que juga al grup 8è de 
Quarta Catalana, és 8è amb 16 punts i acumula cinc 
partits guanyats, cinc perduts i un empat. Segons el tèc-
nic, és un “equip de qualitat, però molt jove. Ens falta 

adaptar-nos a la duresa de la categoria”. A l’última jor-
nada, l’UD Santa María va perdre contra el CD Montor-
nès Norte (0 a 5) i és vuitena amb 16 punts | JA
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L’equip A del CT Pàdel Reixac ha aconseguit bons resultats

El TT La Unió organitza un casal 
i un Open durant el Nadal
El CTT La Unió organitza per primera vegada un 
casal de Nadal entre el 23 de desembre i el 8 de 
gener a la seu de la Unió de Mas Rampinyo, de 9 a 
13h, amb diverses activitats lúdiques. El club tam-
bé està organitzant el IV Open Nadal que es farà 
el 2 de gener amb sessió matinal per als federats 
i una altra vespertina per als dobles. Les inscrip-
cions es poden fer a la secretaria de La Unió (de 
dilluns a dijous, de 16 a 17h) o al correu electrònic 
ttlaunio@gmail.com | JA 
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L’escola de dansa Eva Nieto va guanyar per tercera vegada en cate-
goria absoluta l’Spanish Open Salou Show Dance que es va disputar 
entre el 6 i el 8 de desembre. El grup local, format per 30 ballarins, va 
representar l’espectacle ‘Perduts a l’Àfrica’ on es barreja dansa neo 
clàssica, hip hop, així com balls llatins i standard. Aquest ball guanya-
dor es podrà veure en el canal Esports3 els dies 19 i 20 de desembre a 
les 15.30h i a les 11.30h, respectivament. També a Salou es va dispu-
tar una prova del circuit de la WDSF.  Carles Cirera i Eva Nieto, del CBE 
Endansa, van guanyar a la categoria sènior A llatí mentre que Xavier 
Otamendi i Lourdes Domínguez van ser segons a la sènior 2 llatí | JA
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HANDBOL. CH LA SALLE
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a l’espera dels resultats

Pau Lleixà, entrenador del ca-
det masculí del CH La Salle 
que juga al grup B de Segona 
Catalana, recorda que “aquesta 
temporada busquem un tre-
ball formatiu, on els jugadors 
vagin agafant experiència i 
rodatge”. Els objectius marcats 
per enguany prioritzen la con-
solidació d’un projecte de dos 
anys en el què intervenen gran 
part d’infantils. Segons el tècnic, 
“el grup està començant a res-
pondre bé. Un cop acabada la 
temporada, veurem quin és el 
nivell assolit per poder plante-
jar objectius més competitius”. 

De moment, l’equip és últim i no 
ha sumat cap punt | JA
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Marina Castro, nedadora del 
CN Sabadell, va obtenir uns 
grans resultats en el Campionat 
de Catalunya infantil i júnior 
celebrat a Sabadell entre el 5 
i el 8 de desembre. La mont-
cadenca va obtenir quatre ors 
a les proves de 200, 400 i 800 
lliures i en els 400 estils.  A 
més, es va penjar dos bronzes 
a les proves de 200 estils i en 
el relleu 4x100 estils. Entre el 
2 i el 23 de gener, Marina farà 
una estada a Sierra Nevada 
per preparar-se en alçada amb 
l’equip nacional ESP 2020 | JA

Va guanyar sis medalles al torneig per a infantils i júniors

NATACIÓ
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Campionat de Catalunya
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El cadet A de l’EF Montcada 
és dotzè al grup 6è de Primera 
Divisió després de la disputa de 
10 partits amb un balanç de tres 
victòries, un empat i sis derrotes. 
Antonio Moya, director esportiu 
del club, assumeix provisional-
ment la direcció d’aquest equip 
fi ns a la presentació d’un nou tèc-
nic. “Aquesta categoria és molt 
forta i els resultats, tot i ser 
sempre molt justos, no ens han 
afavorit gaire”, ha dit Moya. 

FUTBOL

PQ RSTUW X TU QYPZ [\]WRSTS R\]  ̂a a 
començar l’any amb nou entrenador
El director esportiu del club s’asseu provisionalment a la banqueta de l’equip

Jesús Abad | õ531����

El juvenil B del CD Montcada prioritza 
la formació per damunt dels resultats 
L’equip, amb majoria de jugadors de primer any, és onzè al grup 30è de 2a Divisió
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Els jugadors del Cadet A de l’EF Montcada durant un partit contra el Mercantil B a La Ferreria

FUTBOL
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El juvenil B del CD Montcada, 
que encara no ha empatat cap 
partit, ocupa l’onzena posició al 
grup 30è de Segona Divisió amb 9 
punts i un balanç de 3 victòries i 7 
derrotes, tres d’elles consecutives. 
“Estem posant les bases per tal 
que a partir de 2016 puguem 
ser més i millor competidors”, 
ha comentat el seu tècnic, Miguel 
Ángel Pareja, qui destaca que es 
tracta d’un grup molt jove “sense 
cap pressió pels resultats per-
què és el moment de treballar, 
aprendre i educar-se”. 
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Bons resultats de 
l’Aleví del CT Reixac

L’equip, dirigit per Edu Mén-
dez, va guanyar el CN Caldes 
per 4-0 en el Campionat de 
Catalunya de comarques per 
equips. Ariadna Jezequel va vèn-
cer 6-0 6-0, Xènia Jezequel, 6-2 
6-2 i Mia Carricondo, 6-4 6-2. 
En dobles, Ariadna Jezequel i 
Mia Carricondo, van perdre | JA 
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A la primera part de la temporada només ha guanyat un partit

BÀSQUET. UB MIR
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millorar a la segona fase

Després d’una primera fase al 
nivell B en la que només ha po-
gut guanyat un partit en 9 jorna-
des degut a una gran diferència 
de nivell amb els seus rivals, el 
Mini B de l’UB MIR intentarà 
demostrar el seu potencial a la 
segona part de la lliga. El seu 
tècnic, Pol Jordà, es mostra opti-
mista davant l’evolució dels nens 
i creu que “els minuts que hem 
jugat ens seran útils per afron-
tar una segona fase on ens tro-
barem amb rivals d’un nivell 
similar al nostre” | JA
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